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MasterCard Gold kaart – Aanvraagformulier, Hoofdkaart

3. BANKGEGEVENS

Om in aanmerking te komen voor de BCC Corporate Kaart moet u een bankrekening hebben in 
België of Luxemburg.
IBAN

BIC

Klant Sinds

Gewenste uitgavenlimiet (onder voorbehoud akkoord van BCC Corporate en eventuele zekerheidverstrekker)

EUR

4. PROFESSIONELE GEGEVENS CH 6 6 4 0 2 7 6 7 9

Beroep
Werknemer Zelfstandige Rentenier

Werkzoekend Gepensioneerd Student

Huisvrouw/man  
Werkgever / Firma* (* enkel in te vullen door werknemers en/of zelfstandigen)

Beroepsactiviteit (sector)*

Functie*

Straat*

Huisnummer* Bus* Postcode*

Plaats*

Land*

BTW-nummer/KBO-nummer*
/

Hoelang bent u reeds werkzaam bij deze werkgever / firma ?*
Jaar Maand(en)

Aantal jaren professionele ervaring
Jaar

Maandelijks bruto inkomen Overig maandelijks bruto gezinsinkomen
EUR EUR

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De heer Mevrouw
Voornaam 

Naam

Nationaliteit 

Geboortedatum
D D M M J J J J

Geboorteplaats : gemeente en land

Burgerlijke Staat
Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Gescheiden Weduw/weduwnaar

2. CONTACTGEGEVENS

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Plaats

Land

Woning
Huurder Eigenaar Inwonend bij ouders

Door de firma ter beschikking gestelde woning
Hoelang woont u reeds op het aangegeven adres?

Jaar maand(en)
Telefoon (thuis)(*)

/
Gsm-nummer (*)

/
Telefoon (kantoor) (*)

/
E-mail adres (*)

(*) Dit e-mail adres/telefoonnummer wordt gebruikt voor dienstverlening
Door het aanvinken van dit vak verklaar ik hierbij dat voormelde contactgegevens (waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot e-mail, telefoon, SMS, MMS of voicemail) niet gebruikt mogen worden door BCC Corporate NV voor 
Direct Marketing doeleinden en dat ze gebruikt zullen worden in overeenstemming met de informatiebepalingen 
zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Voornaam moeder (identificatievraag)

RECHTSGELDIGE HANDTEKENING VAN DE KAARTAANVRAGER

Ondergetekende bevestigt dat hij/zij de voorwaarden van de MasterCard Gold kaart (voor 
consumenten) heeft ontvangen, gelezen en begrepen, inclusief – maar niet beperkt tot – de prijslijst 
en de voorwaarden van de gelinkte diensten, zoals verzekeringen. Deze zijn beschikbaar op en 
kunnen gedownload worden van www.bcc-corporate.be (“documenten”, “tarieven”). Een digitale 
kopij van de voorwaarden kan worden aangevraagd bij BCC Corporate - Klantendienst. 
Ondergetekende bevestigt dat hij/zij regelmatig toegang heeft tot het internet, voldoende beslagen 
is om een papierloze relatie te onderhouden en de uitgavenstaten online kan raadplegen. 
Ondergetekende bevestigt dat hij/zij de bekwaamheid, de macht (o.a. over de bankrekening) en 
voldoende middelen en inkomsten heeft om deze overeenkomst aan te gaan en de verbintenissen 
erin na te komen. De kaartovereenkomst treedt in voege bij wat zich het eerst voordoet: aanvaarding 
door BCC Corporate van deze aanvraag of als een onderliggende MasterCard Gold kaart is 
geactiveerd of gebruikt. Al die gebeurtenissen afzonderlijk, met inbegrip van het ondertekenen van 
dit aanvraagformulier, vormen de aanvaarding van de voorwaarden van de MasterCard Gold kaart. 
Ondergetekende erkent dat BCC Corporate onafhankelijk, definitief en naar haar volle discretie 
beslist om al dan niet deze aanvraag te aanvaarden. Ondergetekende verbindt er zich expliciet toe 
om BCC Corporate onmiddellijk schriftelijk te informeren van enige wijziging aan de informatie in dit 
aanvraagformulier, inclusief – maar niet beperkt tot – wijzigingen aan de contactgegevens.

Gegevensverwerking en -bescherming 
Ondergetekende attesteert de waarachtigheid en juistheid van de informatie verstrekt in dit 
aanvraagfor-mulier. Hij/zij stemt daarbij in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door 
BCC Corporate. BCC Corporate kan bijkomende informatie opvragen voor de uitgifte van de kaart. 
BCC Corporate verwerkt persoonsgegevens – die desgevallend, voor sommige, afgebakende 
sets van gegevens, werden verkregen van derde personen zoals het betalingsschema, de partner 
die de kaart in zijn aanbod heeft, de werkgever, de verzekeraar – in haar hoedanigheid van 
verantwoordelijke voor de verwerking in lijn met de bepalingen van de contractvoorwaarden en 
van de privacyverklaring. Deze laatste kan geconsulteerd worden op www.bcc-corporate.be. De 
betrokkene heeft een recht van toegang of rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens of om zich te 
verzetten tegen hun gebruik voor direct marketing. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door 
contact op te nemen met BCC Corporate - klantendienst, Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel.

✍ HANDTEKENING

Datum D D M M J J J J

INSTRUCTIES !Om vertraging te voorkomen in het verwerken van deze aanvraag, gelieve toe te voegen:

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en getekend terug te sturen naar BCC Corporate.
Email: mydocuments@bcc.airplus.com

Jaarlijkse bijdrage van de MasterCard Gold kaart:
Hoofdkaart: 55€
Bijkomende kaart: 35€

Voor Belgische inwoners, een kopie (recto-verso) van uw geldige Belgische identiteitskaart.
Voor alle anderen, een kopie (recto-verso) van uw geldige EU identiteitskaart of uw geldig 
internationaal paspoort.

Een kopie van uw laatste loonfiche of van uw laatste aanslagbiljet.

Een kopie van uw laatste water-, gas- of elektriciteitsrekening.

ZIE VOLGENDE BLADZIJDE

Onleesbare documenten kunnen  
niet worden aanvaard.

Mogelijk - maar niet per se - sturen we 
ze terug met de vraag een leesbare 

kopie te bezorgen.
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ZIE VOLGENDE BLADZIJDE

Aanvraagformulier, Bijkomende Kaart

BIJKOMENDE KAART

De heer Mevrouw

Voornaam 

Naam

Nationaliteit

Geboortedatum (Kaartaanvrager moet 18 jaar of ouder zijn)
D D M M J J J J

Geboorteplaats

Relatie met de Hoofdkaarthouder (Samenwonend / echtgeno(o)t(e) / familielid 2de graad)

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Gemeente

Land

Ondergetekende bevestigt dat hij/zij de voorwaarden van de MasterCard Gold kaart (voor 
consumenten) heeft ontvangen, gelezen en begrepen, inclusief – maar niet beperkt tot – de prijslijst 
en de voorwaarden van de gelinkte diensten, zoals verzekeringen. Deze zijn beschikbaar op en 
kunnen gedownload worden van www.bcc-corporate.be (“documenten”, “tarieven”). Een digitale 
kopij van de voorwaarden kan worden aangevraagd bij BCC Corporate - Klantendienst. 
Ondergetekende bevestigt dat hij/zij regelmatig toegang heeft tot het internet, voldoende beslagen 
is om een papierloze relatie te onderhouden en de uitgavenstaten online kan raadplegen. 
Ondergetekende bevestigt dat hij/zij de bekwaamheid, de macht (o.a. over de bankrekening) en 
voldoende middelen en inkomsten heeft om deze overeenkomst aan te gaan en de verbintenissen 
erin na te komen. De kaartovereenkomst treedt in voege bij wat zich het eerst voordoet: aanvaarding 
door BCC Corporate van deze aanvraag of als een onderliggende MasterCard Gold kaart is 
geactiveerd of gebruikt. Al die gebeurtenissen afzonderlijk, met inbegrip van het ondertekenen van 
dit aanvraagformulier, vormen de aanvaarding van de voorwaarden van de MasterCard Gold kaart. 
Ondergetekende erkent dat BCC Corporate onafhankelijk, definitief en naar haar volle discretie 
beslist om al dan niet deze aanvraag te aanvaarden. Ondergetekende verbindt er zich expliciet toe 
om BCC Corporate onmiddellijk schriftelijk te informeren van enige wijziging aan de informatie in dit 
aanvraagformulier, inclusief – maar niet beperkt tot – wijzigingen aan de contactgegevens.

Gegevensverwerking en -bescherming 
Ondergetekende attesteert de waarachtigheid en juistheid van de informatie verstrekt in dit 
aanvraagfor-mulier. Hij/zij stemt daarbij in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door 
BCC Corporate. BCC Corporate kan bijkomende informatie opvragen voor de uitgifte van de kaart. 
BCC Corporate verwerkt persoonsgegevens – die desgevallend, voor sommige, afgebakende 
sets van gegevens, werden verkregen van derde personen zoals het betalingsschema, de partner 
die de kaart in zijn aanbod heeft, de werkgever, de verzekeraar – in haar hoedanigheid van 
verantwoordelijke voor de verwerking in lijn met de bepalingen van de contractvoorwaarden en 
van de privacyverklaring. Deze laatste kan geconsulteerd worden op www.bcc-corporate.be. De 
betrokkene heeft een recht van toegang of rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens of om zich te 
verzetten tegen hun gebruik voor direct marketing. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door 
contact op te nemen met BCC Corporate - klantendienst, Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel.

✍ HANDTEKENING

Datum

D D M M J J J J

HOOFDKAART

De heer Mevrouw

Voornaam 

Naam

Indien de Hoofdkaart reeds uitgeven is: Klantreferentie (zie uw maandelijkse uitgavenstaat) 
C H

Ondergetekende bevestigt de voorwaarden van de MC Gold Kaart (voor consumenten).
Ondergetekende bevestigt dat hij/zij de aanvraag van een Bijkomende Kaart aanvaardt, wat onder 
meer inhoudt dat de Ondergetekende, als Hoofdkaarthouder, (uiteindelijk) verantwoordelijk is voor 
het gebruik van de Bijkomende Kaart. 
Ondergetekende verbindt er zich expliciet toe om BCC Corporate onmiddellijk schriftelijk te 
informeren van enige wijziging aan de informatie in dit aanvraagformulier, inclusief – maar niet 
beperkt tot – wijzigingen aan de contactgegevens. 

✍ HANDTEKENING

Datum

D D M M J J J J

INSTRUCTIES !Om vertraging te voorkomen in het verwerken van deze aanvraag, gelieve toe te voegen:

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en getekend terug te sturen naar BCC Corporate.
Email: mydocuments@bcc.airplus.com

Jaarlijkse bijdrage van de MasterCard Gold kaart:
Bijkomende kaart: 35€

Voor elke aanvrager van een Bijkomende Kaart:
Voor Belgische inwoners, een kopie (recto-verso) van uw geldige Belgische identiteitskaart.
Voor alle anderen, een kopie (recto-verso) van uw geldige EU identiteitskaart of uw geldig 
internationaal paspoort.
Als het adres verschillend is van de aanvrager van de Hoofdkaart:
een kopie van de laatste water-, gas- of elektriciteitsrekening voor elke aanvrager van een 
Bijkomende Kaart.
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SEPA Europees domiciliëringsmandaat - CORE
Terugkerende invordering

1. REFERENTIE

Indien u reeds een BCC Corporate Kaart heeft, gelieve deze twee velden in te vullen. 
Indien u nog geen BCC Corporate Kaart heeft, zullen wij deze gegevens invullen.

Klantreferentie C H

Mandaatreferentie

Uw klant- en mandaatreferentie worden u meegedeeld op uw maandelijks(e) afschrift(en).

2. GEGEVENS

De heer Mevrouw
Voornaam van de rekeninghouder

Naam van de rekeninghouder

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Gemeente

Land

Door ondertekening van dit maandaatformulier geeft u toestemming aan BCC Corporate NV een 
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een 
bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van BCC Corporate NV, voor de 
terugkerende invordering van uw rekeninguittreksel van uw Visa/MasterCard Kaart.

IBAN

BIC

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. 
Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van 
uw rekening worden ingediend.

✍ HANDTEKENING

Datum
D D M M J J J J

Plaats

BCC Corporate NV SEPA Schuldeisersidentificatie: BE44ZZZ0883523807
Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel, België

! INSTRUCTIES

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en getekend terug te sturen naar BCC Corporate.
Email: mydocuments@bcc.airplus.com 
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BCC CORPORATE® KAARTEN – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN

Deze tekst is beschikbaar op en kan gedownload worden van www.bcc-corporate.be.
Dit onderdeel dient niet toegevoegd te worden aan de kaartaanvraag.

Deze “Algemene Voorwaarden voor Particulieren” zijn van toepassing op de volgende producten van BCC Corporate:
- MasterCard Gold Kaart

Lees deze “Algemene Voorwaarden voor Particulieren” zorgvuldig en bewaar ze voor latere consultatie. Door het indienen van een Aanvraagformulier of, 
indien dat zich eerder zou voordoen, door de Kaart te ondertekenen of te gebruiken, verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden. Indien we 
wijzigingen aan deze Overeenkomst doorvoeren, wordt verondersteld dat U deze wijzigingen aanvaardt, in overeenstemming met clausule “Aanpassingen 
aan de Overeenkomst”.

Als u de Overeenkomst op afstand sloot, dan heeft u – op basis en binnen de bepalingen van de wet – een bedenktermijn van 14 dagen. Zie daarover de 
clausule “Op afstand gesloten – wettelijke bedenktermijn – verzakingsrecht”.

1.	 Definities

Aanvullende 
Diensten

diensten verleend door BCCC naast de Diensten vermeld in sectie 5 (“Gebruik van de Kaart - Diensten”) en waarvoor de 
Kaarthouder een afzonderlijke overeenkomst heeft gesloten met BCCC, in voorkomend geval door gebruik te maken van 
beschikbare Aanvullende Diensten.

Aanvraagformulier het formulier voor de aanvraag van de Kaart, ingevuld door de Kaarthouder.

BCCC of BCC 
Corporate

BCC Corporate NV, met maatschappelijke zetel op het adres Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel, BTW/KBO BE0883.523.807 
(RPR Brussel), geregistreerd bij de Belgische Nationale Bank als betalingsdienstaanbieder en geregistreerd bij de FSMA als 
verzekeringstussenpersoon in de categorie verzekeringsmakelaar met nummer 109178 A.

Betaalkaart of 
Accreditiefkaart

een Kaart waarmee de Kaarthouder goederen en/of diensten kan aankopen en op een latere datum kan betalen. Om alle 
twijfel weg te nemen: de Kaart is geen kredietkaart.

Betalingsdiensten alle betalingen en betalingsdiensten en eventuele bijbehorende diensten die via het gebruik van de Kaartrekening en/of Kaart 
ter beschikking van de Kaarthouder staan.

Bijdrage alle bijdragen die door de Kaarthouder moeten worden betaald.

Bijkomende Kaart een bijkomende Kaart die aan een natuurlijk persoon wordt uitgereikt in de periode volgend op de geslaagde registratie van 
een Kaartrekening.

Bijzondere 
Voorwaarden

bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst, die in principe in het Aanvraagformulier vervat zitten.

Discretionaire 
Diensten

diensten die worden verschaft naast de Diensten beschreven in sectie 5 (“Gebruik van de Kaart – Diensten”) waarbij de 
Kaarthouder zich moet houden aan voorwaarden uit een afzonderlijke overeenkomst met een derde partij.

Duurzame Drager ieder hulpmiddel dat een persoon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die 
deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het 
doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
voorbeelden: gewone brief verzonden per post, Uitgavenstaat, bericht bij een Uitgavenstaat, downloadbare pdf die ter 
beschikking staat en kan worden geraadpleegd door de Kaarthouder (bijv. op de Website of het Portaal),emailbericht, …

ECB Europese Centrale Bank.

EER Europese Economische Ruimte: omvat de lidstaten van de Europese Unie (EU) en drie lidstaten van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA) (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Handelaar een bedrijf, firma of andere organisatie dat/die de Kaart aanvaard als betaalmiddel voor goederen en/of diensten; de 
Handelaar is de partij waarmee de Transactie wordt afgerekend en die kan verschillen van de aanbieder (tussenpersoon) 
waarmee de Kaarthouder handelt; de vestiging van de Handelaar is in principe diens maatschappelijke zetel.

Hoofdkaart de Kaart van bij de aanvang verbonden aan de Kaartrekening en die is toegekend aan de Hoofdkaarthouder.

Hoofdkaarthouder de persoon aan wie de Betalingsdiensten worden verleend door BCCC en die wettelijk en financieel aansprakelijk is.

Houder van de 
Bijkomende Kaart

een persoon die houder is van een Bijkomende Kaart die is gekoppeld aan een Kaartrekening.

Inschrijvingsjaar een periode
• die begint op de datum waarop BCCC de Kaartrekening respectievelijk de Kaart van de Kaarthouder activeert in haar 

systemen, en loopt tot op de dag voor de volgende verjaardag van de inschrijving,
• die kan gewijzigd worden (a) in geval van een upgrade of downgrade van de Kaartrekening of (b) wanneer een andere 

jaarlijkse Bijdrage van kracht wordt; in dat geval loopt het Inschrijvingsjaar vanaf de datum dat het product of de Bijdrage 
in werking is getreden in de systemen van BCCC.

Kaart de Betaalkaart die BCCC verstrekt aan de Kaarthouder met als doel toegang te krijgen tot de Kaartrekening om goederen en/
of diensten aan te kopen.

Kaarthouder de persoon die met succes een Betalingsdienst heeft aangevraagd en aan wie ten minste een Kaart werd uitgereikt door 
BCCC; Kaarthouder kan verwijzen naar de Hoofdkaarthouder en/of de Houder(s) van een Bijkomende Kaart.

Kaartrekening een rekening aangehouden door BCCC met als doel het mogelijk maken van Transacties.

Overeenkomst de overeenkomst tussen de Kaarthouder en BCCC met betrekking tot de Kaartrekening en de Kaart die tot stand komt indien 
BCCC de aanvraag van de (kandidaat-)Kaarthouder aanvaardt en waarvan de voorwaarden voornamelijk worden bepaald 
door deze algemene voorwaarden (incl. de Prijslijst, afzonderlijke voorwaarden voor bepaalde diensten, etc.), in voorkomend 
geval aangepast doorheen de tijd, en enkele keuzes in het Aanvraagformulier.

Pincode Persoonlijk IdentificatieNummer, een cijfercode die wordt gebruikt om Transacties op de Kaart goed te keuren.

Portaal de website waarop de (Hoofd)Kaarthouder na authenticatie toegang toe heeft, o.a. voor zijn Uitgavenstaten, te bereiken via 
de Website.

Prijslijst de tabel van standaardprijzen (Bijdragen, kosten,…) die gepubliceerd is op de Website en die van toepassing is op alle 
Kaarten tenzij afwijkingen daarvan door BCCC expliciet en schriftelijk erkend zijn ten aanzien van de Kaarthouder na de 
publicatie en communicatie van de laatste versie van de Prijslijst.

Transacties de uitvoering of de poging tot uitvoering van: (i) een betaling of een aankoop van goederen of diensten bij een Handelaar, 
waarbij de betaling volledig of gedeeltelijk wordt gedaan met behulp van de Betalingsdiensten, ook wanneer de betaling via 
het internet, per telefoon of postorder wordt verricht of (ii) een geldopname via een geldautomaat of (bank)loket met behulp 
van de Kaart, als die mogelijkheid er is, en eventuele transactiekosten die door BCCC of een derde worden aangerekend in 
verband met de geldopname.

Uitgavenstaat een overzicht van wat aangerekend wordt op de Kaartrekening op de afsluitdatum, in principe over een periode van een 
maand.

Vervangende Kaart een nieuwe Kaart of een Kaart ter vervanging van een andere Kaart die door BCCC aan de Kaarthouder wordt uitgereikt.

Wanprestatie 
- Materiële 
Wanprestatie

niet naleving door een Kaarthouder van een belangrijke verplichting van de Overeenkomst of meermaals niet naleven door 
een Kaarthouder van een verplichting van de Overeenkomst, wat zonder mogelijkheid tot betwisting wordt vermoed in 
volgende gevallen (in voorkomend geval door gelijkstelling):

• de Kaarthouder betaalt niet wanneer hij/zij moet betalen;
• de Kaarthouder overschrijdt zijn/haar uitgavenlimieten;
• de Kaarthouder geeft wijzigingen van zijn contactgegevens (adres, telefoon of email) niet (tijdig) door om BCCC in staat 

te stellen administratieve berichten over te maken aan de Kaarthouder;
• de Kaarthouder geeft BCCC valse, misleidende of frauduleuze informatie door;
• de Kaarthouder geeft wijzigingen van zijn situatie die betrekking heeft op de toekenningscriteria niet (tijdig) door aan 

BCCC;
• de Kaarthouder volgt de procedure en in voorkomend geval instructies van BCCC bij verlies, diefstal, onrechtmatig of 

frauduleus gebruik van de Kaart niet (strikt);
• de Kaarthouder verstrekt BCCC niet de gevraagde (bijkomende) zekerheden binnen de termijn die daarvoor door BCCC 

was gesteld;
• BCCC verneemt, vermoedt of heeft anderszins indicaties dat de Kaarthouder zijn/haar schulden niet kan of wil afbetalen;
• de Kaarthouder is het voorwerp van een beslag- of insolventieprocedure;
• BCCC verneemt, vermoedt of heeft anderszins indicaties dat de Kaarthouder de Kaart gebruikt in strijd met de 

Overeenkomst, bijv. voor illegale of frauduleuze doelen.
Een Materiële Wanprestatie door een Houder van een Bijkomende Kaart kan gevolgen hebben voor de Hoofdkaarthouder en/
of andere Houders van een Bijkomende Kaart.

Wachtwoord een reeks persoonlijke codes die door Kaarthouders werden geselecteerd om toegang te krijgen tot hun Betalingsdiensten.

Website de publieke website van BCC Corporate, te consulteren op www.bcc-corporate.be .

2. Algemene bepalingen

2.1. Overeenkomst
De Overeenkomst bestaat uit

• de Bijzondere Voorwaarden, in principe bepaald door keuzes in het Aanvraagformulier (zonder eventuele vermeldingen daarop die niet voorzien 
zijn in het formulier)

• deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in lijn met de wijzigingsbepalingen
• de Prijslijst
• in voorkomend geval, de voorwaarden van Additionele Diensten, onderhevig aan de bijzondere regels daarvoor
• in voorkomend geval, de voorwaarden van Discretionaire Diensten, onderhevig aan de bijzondere regels daarvoor

Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Kaart en de Kaartrekening. De Kaart geeft toegang tot de Kaartrekening en eventuele 
kaartvoordelen die worden verschaft met betrekking tot de Kaart. De Kaart moet gescheiden worden gezien van de Kaartrekening.

2.2. Taal
Deze Overeenkomst en alle communicatie tussen BCCC en de Kaarthouder over deze Overeenkomst verlopen in het Nederlands en/of Frans.

2.3. Essentieel een online relatie
De Kaarthouder aanvaardt dat de communicatie naar hem/haar toe in de regel online verloopt en bevestigt regelmatig toegang te hebben tot het internet 
en voldoende beslagen te zijn in het gebruik van technologie om de relatie – in principe - zonder papier te kunnen onderhouden.

2.4. Aanvaarden van de voorwaarden

2.4.1. Beschikbaarheid van de voorwaarden
Een exemplaar van de geldende voorwaarden kan geraadpleegd en gedownload worden via de Website. Een gratis exemplaar op Duurzame Drager kan 
aangevraagd worden door contact op te nemen met de Klantendienst.
De Kaarthouder bevestigt dat hij/zij een schriftelijk exemplaar in leesbare vorm van de Overeenkomst en van alle noodzakelijke elementen ervan heeft 
ontvangen voordat deze Overeenkomst werd gesloten. De Kaarthouder bevestigt ook dat hij/zij voldoende tijd heeft gekregen en genomen om de inhoud 
van de Overeenkomst te onderzoeken, te begrijpen en ermee in te stemmen voordat deze Overeenkomst werd gesloten.

2.4.2. Aanvraagformulier
Bij de ondertekening van het Aanvraagformulier bevestigt de (kandidaat-)Kaarthouder dat hij/zij de voorwaarden heeft ontvangen of geconsulteerd (zie 
“beschikbaarheid”), gelezen, begrepen en aanvaard.

2.4.3. Kaartgebruik
Door de Kaart te gebruiken, herbevestigt de Kaarthouder dat hij/zij de laatste versie van de voorwaarden heeft ontvangen of geconsulteerd (zie 
“beschikbaarheid”), gelezen, begrepen en aanvaard.
 
2.4.4. Aanvullende Diensten en Discretionaire Diensten
Wanneer de Kaarthouder heeft gekozen voor de Aanvullende Diensten die door BCCC worden verschaft of voor Discretionaire Diensten die door 
derde partijen worden verschaft, moet hij/zij de afzonderlijke algemene voorwaarden lezen die van toepassing zijn op dergelijke Aanvullende Diensten 
en/of Discretionaire Diensten. Zij zijn eveneens online beschikbaar (zie “beschikbaarheid”). Door de Aanvullende Diensten en/of de Discretionaire 
Diensten aan te vatten en/of er gebruik van te maken bevestigt de Kaarthouder dat hij/zij de voorwaarden ervan heeft ontvangen of geconsulteerd (zie 
“beschikbaarheid”), gelezen, begrepen en aanvaard.

2.4.5. Op afstand gesloten – Wettelijke bedenktermijn - Verzakingsrecht
Indien de Betalingsdienst op afstand werd aangeschaft, heeft de Kaarthouder op basis van de wet het recht om deze Overeenkomst binnen de veertien 
(14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten (wat ten laatste de dag is waarop BCCC de opdracht geeft om de Kaart aan te 
maken) kosteloos te beëindigen zonder een reden op te geven. Kaarthouders die dit herroepingsrecht niet uitoefenen, blijven permanent gebonden aan 
de bepalingen van de Overeenkomst. De Kaarthouder blijft aansprakelijk voor alle Transacties verricht via de Kaartrekening en de andere Bijdragen en 
kosten (in voorkomend geval proportioneel) voor de reeds aangevatte of gebruikte diensten.
Ondertekening en/of gebruik van de Kaart voor het verstrijken van die termijn wordt onherroepelijk beschouwd als instemming met de aanvang van de 
dienstverlening en afstand van het verzakingsrecht. Het verzakingsrecht wordt uitgeoefend door een ondubbelzinnige verklaring van verzaking aan de 
Overeenkomst (zie sectie 13: “Communicatie”).

2.5. Toepasselijk recht

2.5.1. Belgisch recht
Op alle rechten en verplichtingen van de Kaarthouder en van BCCC met betrekking tot de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

2.5.2. Dwingend recht prevaleert
Mocht een bepaling van de Overeenkomst strijdig zijn met regels van dwingend recht, nietig of niet uitvoerbaar, dan leidt dit niet tot nietigheid of niet-
uitvoerbaarheid van de Overeenkomst, maar wordt die bepaling geacht – in de mate van het conflict, de nietigheid of de niet-uitvoerbaarheid - vervangen 
te zijn door een bepaling die in lijn is met de wet en uitvoerbaar en die tegelijk de oorspronkelijke wil van de partijen het dichtst benadert. Bijvoorbeeld: 
indien een bepaling op basis van dwingend recht wederkerig zou moeten zijn, dan wordt de bepaling vervangen door een gelijkaardige wederkerige 
bepaling; indien een termijn korter is dan een minimumtermijn van dwingend recht, dan wordt hij verlengd tot de wettelijke minimumtermijn; …

2.5.3. Uitoefening van rechten - Geen afstand van recht
BCCC hoeft rechten die BCCC heeft op basis van deze Overeenkomst niet uit te oefenen, zelfs als zij de Kaarthouder zouden kunnen beschermen. 
De Kaarthouder kan uit het niet uitoefenen van dit recht door BCCC geen rechten (bijv. rechten op schadevergoeding) putten, tenzij op basis van een 
bepaling van dwingend recht.

BCCC kan ervoor kiezen om bepaalde rechten uit deze Overeenkomst later of niet te doen gelden. Als dat gebeurt, doet BCCC geen afstand van haar 
rechten om ze op een ander moment te laten gelden of op te leggen.
 
2.5.4. Contractuele verjaring
Elk vorderingsrecht van een Kaarthouder vervalt 2 jaar na haar ontstaan cq. de datum van de Transactie waarop ze slaat, tenzij de Overeenkomst of de 
wet een kortere verval- of verjaringstermijn voorschrijft.

2.6. Aanpassingen aan de Overeenkomst

2.6.1. Algemeen
De Kaarthouder wordt via een Duurzame Drager op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen aan deze Overeenkomst voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van de aanpassingen. Daarbij wordt de minimale wettelijke overgangsperiode (dit is twee maanden) gerespecteerd. Binnen die 
overgangsperiode mag de Kaarthouder onmiddellijk en kosteloos de Overeenkomst opzeggen voor de datum waarop de voorgestelde aanpassingen van 
toepassing worden. Als de Kaarthouder de Overeenkomst binnen die periode niet beëindigt, zal ervan uit worden gegaan dat de Kaarthouder instemt met 
de aangepaste Overeenkomst.

Wat volgt wordt expliciet niet beschouwd als een wijziging van de Overeenkomst en kan op elk ogenblik, zonder voorafgaande mededeling worden 
doorgevoerd, in voorkomend geval zonder actieve communicatie (bijv. door eenvoudige publicatie op de Website)

• wijzigingen die – ter verduidelijking – bepalingen invoegen, vervangen of verwijderen om ze te aligneren met bepalingen van dwingend recht
• wijzigingen van de contactgegevens van BCCC of die van wie voor BCCC optreedt
• taalcorrecties (bijv. typfouten, interpunctie,…)
• wijzigingen aan de lay-out (bijv. nummering, opmaak,…)

2.6.2. Rentevoet en wisselkoers
Wijzigingen in de rentevoet of de wisselkoers zullen in principe worden ter kennis gebracht via de (volgende) Uitgavenstaat. Zij kunnen met onmiddellijke 
ingang zonder kennisgeving worden toegepast als ze gebaseerd zijn op de referentierentevoet of -wisselkoers. Zij die ten gunste van de Kaarthouders 
uitvallen, kunnen zonder kennisgeving worden toegepast.

2.7. Overdracht van de Overeenkomst
BCCC mag deze Overeenkomst en de Kaartrekening verkopen, overdragen of delegeren. BCCC mag dat op elk moment doen zonder de Kaarthouder 
daarvan in te lichten, tenzij het een verplichting van dwingend recht is om de Kaarthouder op de hoogte te stellen of met de Kaarthouder samen te 
werken. In voorkomend geval zal de Kaarthouder zijn/haar medewerking verlenen.
Ten aanzien van de Kaarthouder is de Overeenkomst intuitu personae. De Kaarthouder mag de Kaartrekening of een of meer van de verplichtingen van 
de Kaarthouder onder deze Overeenkomst niet verkopen, overdragen of delegeren.

2.8. Uitbesteding van diensten
BCCC kan bepaalde van haar taken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst uitbesteden aan derden, zonder dat dit afbreuk doet aan haar 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de Kaarthouder.
 
2.9. Gegevensverwerking

2.9.1. Algemene privacyverklaring
De Kaarthouder vindt algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BCCC in de algemene privacyverklaring van BCCC. De 
privacyverklaring is op Duurzame Drager beschikbaar op de Website (documenten en/of privacy) en op verzoek aan de Klantendienst. De bedoeling van 
die verklaring is de Kaarthouder te informeren over de manier waarop en de redenen waarom BCCC persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring 
bevat ook informatie over de rechten (zoals recht van verzet, recht op toegang en recht op verbetering) van de Kaarthouder en de manier waarop de 
Kaarthouder ze kan uitoefenen.
De Kaarthouder is er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals 
veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen, wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om de Kaarthouder daarover te informeren, publiceert 
BCCC op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van haar privacyverklaring op de Website.

2.9.2. Toestemming
De Kaarthouder stemt in met de verwerkingen zoals beschreven in de algemene privacyverklaring van BCCC en in het bijzonder met onder meer:

• voor zover nodig, de verwerking door het kaartbetalingsschema, in het bijzonder om Transacties mogelijk te maken en/of fraudepreventiemaatregelen 
in ruime zin op te zetten, ook al gebeurt dat in een rechtsstelsel dat niet geacht wordt een gelijkwaardige juridische bescherming te bieden aan 
persoonsgegevens als binnen de Europese Unie;

• voor zover nodig, de verwerking voor de legitieme belangen beschreven in de privacyverklaring;
• de doorgifte van informatie van Bijkomende Kaarten aan de Hoofdkaarthouder en eventuele houders van een informatievolmacht gegeven door de 

Hoofdkaarthouder;
• de uitwisseling van informatie tussen BCCC en de verzekeraar van de verzekeringen verbonden aan de Kaart, onder meer om de hoedanigheid 

van Kaarthouder na te gaan en om het gebruik van de verzekeringen te kunnen opvolgen op statistisch en individueel niveau en het aanbod en de 
dekking van verzekeringen verbonden aan de Kaart beter te kunnen afstemmen op de populatie van Kaarthouders;

• voor zover nodig, de uitwisseling van informatie tussen BCCC en de partner waarmee BCCC samenwerkt;
• de verwerking voor direct marketing, inclusief benadering per elektronische post (e-mail, sms,
...) zoals beschreven in de privacyverklaring, in de mate dat de Kaarthouder (natuurlijke persoon) daartoe zijn/haar toestemming heeft gegeven en/of 

zich daar niet heeft tegen verzet op een van de aangegeven manieren;
• voor zover nodig, de verwerking van gegevens in cookies over surfen op het Portaal, de Website en eventuele andere websites van BCCC, in de 

mate dat de Kaarthouder (natuurlijke persoon) daartoe zijn/haar toestemming heeft gegeven en/of zich daar niet heeft tegen verzet op een van de 
aangegeven manieren;

• voor zover nodig, het gebruik van publieke gegevens, zoals deze waarvoor een wettelijke publicatieplicht bestaat;
• de verspreiding van correspondentie met BCCC naar andere personen dan de met naam vermelde bestemmeling;
• de eventuele opname van telefoongesprekken met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers, de verbetering van de kwaliteit, de 
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beveiliging en de processen en de bewijsvoering van opdrachten;
• de uitwisseling tussen entiteiten van de economische groep waartoe BCCC behoort, zoals in de privacyverklaring beschreven, ook als die entiteiten 

niet vallen onder een rechtsstelsel dat een gelijkwaardige juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens als binnen de Europese Unie;
• het gebruik door BCCC van verwerkers zoals in de privacyverklaring beschreven, ook als die niet vallen onder een rechtsstelsel dat een 

gelijkwaardige juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens als binnen de Europese Unie (bijvoorbeeld verwerkers in de USA of India)

2.9.3. Afstandskanalen en beveiliging
De Kaarthouder is er zich van bewust dat sommige afstandskanalen, zoals elektronische post, niet absoluut veilig zijn. De Kaarthouder verbindt zich ertoe 
om aan zijn kant alle nodige en redelijke maatregelen te nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken.

2.9.4. Niet aansprakelijk voor gedrag van andere verantwoordelijken voor de verwerking
BCCC kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer partijen waaraan zij gegevens doorgeeft, al dan
niet overeenkomstig in het buitenland opgelegde verplichtingen, persoonsgegevens van Kaarthouders gebruikt voor andere doeleinden dan deze 
waarvoor de doorgifte oorspronkelijk was voorzien, bijv. door ze over te maken aan lokale autoriteiten.

2.10. Duur en einde van de Overeenkomst

2.10.1. Onbepaalde duur
Deze Overeenkomst is van onbepaalde duur.

2.10.2. Opzegging
De Kaarthouder kan deze Overeenkomst te allen tijde zonder dat een verantwoording dient te worden gegeven, beëindigen, waarbij BCCC wel de tijd 
en mogelijkheid heeft om de nodige regelingen te treffen om de Kaart te annuleren, wat maximaal 1 maand kan duren. De Kaarthouder moet zijn/haar 
aanvraag tot beëindiging van de Overeenkomst duidelijk, ondubbelzinnig, expliciet en schriftelijk overmaken aan de Klantendienst.

BCCC kan de overeenkomst beëindigen zonder dat een verantwoording dient te worden gegeven, door de Kaarthouder daarvan schriftelijk in te lichten 
mits een opzeggingstermijn van twee (2) maanden.

2.10.3. Wanprestatie
Een partij kan de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen bij Materiële Wanprestatie door de andere partij.

2.10.4. Overlijden
De Kaartrekening is ten persoonlijke titel toegekend aan de Hoofdkaarthouder. Bij overlijden van de Hoofdkaarthouder wordt de Kaartrekening en de 
Overeenkomst onmiddellijk en automatisch beëindigd, de Bijkomende Kaarten incluis.
De Kaart is ten persoonlijke titel toegekend aan de Kaarthouder. Bij overlijden van de Kaarthouder is de Kaart onmiddellijk en automatisch beëindigd.

2.10.5. Verbondenheid van Kaartrekening en Kaarten
Als de Kaartrekening eindigt, eindigt onmiddellijk en automatisch ook elke daaraan verbonden Kaart,
m.a.w. de Hoofdkaart en alle Bijkomende Kaarten. Als de Hoofdkaart eindigt, eindigt onmiddellijk en automatisch ook elke Bijkomende Kaart die 
verbonden is aan dezelfde Kaartrekening.
 
2.10.6. Afwikkeling van het einde van de Overeenkomst
De Overeenkomst wordt pas beëindigd nadat de Kaarthouder alle bedragen heeft betaald die hij/zij aan BCCC verschuldigd is. Tot die tijd blijven alle 
voorwaarden van de Overeenkomst geldig (met inbegrip van het recht van BCCC om de voorwaarden van de Overeenkomst te wijzigen). Evenwel 
is de Kaarthouder niet gerechtigd om de Kaartrekening te gebruiken om Transacties te verrichten en hij/zij heeft geen recht op eventuele voordelen, 
Aanvullende Diensten of Discretionaire Diensten inbegrepen, die eraan gekoppeld zijn.

Wanneer een van beide partijen de Overeenkomst beëindigt, moet de Kaarthouder:
• alle bedragen betalen die hij/zij verschuldigd is op de Kaartrekening, ook de bedragen die nog niet werden aangerekend;
• alle Kaarten vernietigen en stoppen met het gebruik van de Kaartrekening; en
• alle Handelaars inlichten dat zij geen verdere Transacties mogen aanrekenen via de Kaartrekening, in het bijzonder deze Handelaars waarvoor een 

autorisatie was gegeven voor een serie van Transacties.

De Bijdragen die periodiek worden aangerekend conform deze Overeenkomst, moeten alleen pro rata temporis (in voorkomend geval per maand) 
worden betaald door de Kaarthouder tot het einde van de Overeenkomst. Indien vooraf kosten worden betaald en de bijhorende diensten nog niet zijn 
afgenomen, zullen die pro rata temporis worden terugbetaald.

Wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd, worden eventuele positieve saldi op de Kaartrekening – in voorkomend geval na compensatie – binnen een 
redelijke termijn aan de Hoofdrekeninghouder terugbetaald. BCCC houdt daarbij geen rekening en is daarbij niet gehouden om rekening te houden met 
de onderlinge verhouding tussen de Kaarthouders.

De Kaarthouder verbindt er zich toe om ook na het einde van de Overeenkomst zijn/haar volledige medewerking te verlenen aan onderzoeken m.b.t. 
(betwiste) Transacties.

3. De Kaart
Voor alle duidelijkheid, deze sectie – zoals in principe ook alle andere - is van toepassing op alle Kaarten, zowel de Hoofdkaart als de Bijkomende 
Kaarten.

3.1. Toekenning van de Kaart

3.1.1. Discretionaire beslissing
BCCC beslist vrij over de toekenning van Kaarten en behoudt zich het recht voor om de toekenning van een Kaart om om het even welke reden te 
weigeren, zonder die reden te kennen te moeten geven.

3.1.2. Intuitu personae
De Kaart wordt persoonlijk (“intuitu personae”) toegekend en mag enkel worden gebruikt door de Kaarthouder. De Kaart wordt uitsluitend uitgegeven aan 
een natuurlijke persoon en mag niet worden doorgegeven aan derde partijen.

3.1.3. Verzending en ontvangst van de Kaart
De Kaart is en blijft eigendom van BCCC. De Kaart wordt via de gewone post naar het adres dat door de Kaarthouder werd doorgegeven, verzonden.
Voordat de Kaarthouder de Kaart kan gebruiken, moet de Kaarthouder de Kaart activeren conform de instructies die bij de Kaart werden meegeleverd. 
Zodra de Kaarthouder de Kaart ontvangt, is de Kaarthouder aansprakelijk voor alle verplichtingen en vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik 
ervan, conform de bepalingen van de Overeenkomst. Bij ontvangst van de Kaart moet de Kaarthouder met onuitwisbare inkt zijn/haar handtekening 
zetten op de handtekeningstrook op de achterzijde van de Kaart.

3.1.4. Toekenning van de Pincode
Een verzegelde envelop met daarin de (initiële) Pincode waarmee hij/zij de Kaart kan gebruiken wordt per post verzonden naar het adres dat door de 
Kaarthouder werd doorgegeven.
De Kaarthouder moet de Pincode onmiddellijk van buiten leren. Wanneer de Kaarthouder de Pincode van buiten heeft geleerd, moet hij/zij het document 
met de Pincode onmiddellijk vernietigen. De Pincode kan door de Kaarthouder, volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid, worden gewijzigd.

3.2. Verval en Vernieuwing van de Kaart
Op de Kaart staat een vervaldag gedrukt. De Kaarthouder zal vóór het verstrijken van de geldigheidsperiode van de Kaart in principe automatisch een 
nieuwe Kaart ontvangen. BCCC hoeft o.a. dit niet te doen indien de Overeenkomst is beëindigd, de opzegtermijn voor de Overeenkomst loopt of de Kaart 
lange tijd niet is gebruikt. De Kaarthouder mag een vervallen Kaart niet gebruiken en moet een vervallen Kaart zo vernietigen, dat ze niet langer kan 
worden gebruikt.

4. Bijkomende Kaarten

4.1. Principe
Op verzoek van de Hoofdkaarthouder is het mogelijk dat BCCC Kaarten toekent aan Bijkomende Kaarthouders. Bijkomende Kaarthouders hebben geen 
Kaartrekening bij BCCC, maar ze kunnen de Kaartrekening van de Hoofdkaarthouder gebruiken conform de voorwaarden van deze Overeenkomst.
BCCC kan discretionair beperkingen opleggen aan het toestaan van Bijkomende Kaarten en Kaarthouders van Bijkomende Kaarten. Voorbeelden zijn: 
een beperking van het aantal Bijkomende Kaarten of een vereiste specifieke link met de Hoofdkaarthouder.

4.2. Verantwoordelijkheid
De Hoofdkaarthouder is o.a. verantwoordelijk

• voor elk gebruik van de Kaartrekening door Bijkomende Kaarthouders en iedereen waaraan hij/zij de toestemming geeft om de Kaartrekening te 
gebruiken;

• om te zorgen dat Bijkomende Kaarthouders zich houden aan deze Overeenkomst, in het bijzonder waar die betrekking heeft op het gebruik of het 
omgaan met de Kaart, de Pincode, en Wachtwoorden en het goedkeuren van Transacties;

• om de Houder van een Bijkomende Kaart in te lichten over wijzigingen aan deze Overeenkomst en van alle andere berichten die zich richten tot of 
belangrijk zijn voor de Kaarthouder, al dan niet specifiek tot de Houder van een Bijkomende Kaart (bijv. informatie op de Uitgavenstaat die hem/haar 
aanbelangt).

De Hoofdkaarthouder draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alle Transacties, Bijdragen, kosten voor geldopnames en andere kosten die 
worden uitgevoerd op een Bijkomende Kaart.
De Houders van een Bijkomende Kaart zijn – samen met de Hoofdkaarthouder - verantwoordelijk voor alle Transacties, Bijdragen, kosten voor 
geldopnames en andere kosten die worden uitgevoerd op hun respectieve Bijkomende Kaart. Zij bevestigen de discretionaire bevoegdheid van de 
Hoofdkaarthouder, en bij tekortkoming van de Hoofdkaarthouder op dat vlak van BCCC, om betalingen toe te rekenen.
De verantwoordelijkheid beschreven in dit artikel geldt voor alle situaties die betrekking hebben op de Bijkomende Kaarten, in voorkomend geval bovenop 
wat voor de individuele Kaart of Kaartrekening is beschreven elders in deze Overeenkomst.

4.3. Vertegenwoordiging
Ten aanzien van BCCC vertegenwoordigt de Hoofdkaarthouder de Houders van Bijkomende Kaarten. Deze vertegenwoordigingsmacht is onherroepelijk 
tijdens de duur van de Overeenkomst en tijdens de afwikkeling van het einde van de Overeenkomst.

4.3.1. Communicatie
BCCC mag aan de Hoofdkaarthouder alle communicatie zenden (o.a. Uitgavenstaten, berichten van wijziging, herinneringen, opzegging,…) die ook of 
exclusief gericht zijn aan de Houder van een Bijkomende Kaart. In dat gevallen zal die communicatie geacht worden ontvangen te zijn door de Houder 
van Bijkomende Kaart op hetzelfde ogenblik als door de Hoofdkaarthouder en zal die hem/haar tegenstelbaar zijn. De Kaarthouder gaat akkoord dat 
BCCC via de Hoofdkaarthouder met hem/haar communiceert. Een communicatie aan de Hoofdkaarthouder wordt beschouwd als een kennisgeving aan 
de Kaarthouder.
De Hoofdkaarthouder kan aan een of meerdere Houders van Bijkomende Kaarten een (informatie)volmacht geven, volgens het model en/of de 
modaliteiten bepaald door BCCC.

4.3.2. Beperkingen
De Hoofdkaarthouder kan een Bijkomende Kaart gekoppeld aan zijn Kaartrekening onderwerpen aan beperkingen of deze te wijzigen. Als dat technisch 
kan worden ondersteund, kan BCCC beslissen dat te ondersteunen of faciliteren, in voorkomend geval tegen een Bijdrage en/of na de tijd die nodig is 
om de nodige regelingen te treffen om de beperking technisch op te zetten. In voorkomend geval is het aan de Hoofdkaarthouder om ten aanzien van de 
Houder van de Bijkomende Kaart de nodige regeling te treffen (bijv. hem/haar in te lichten). BCCC is daarbij niet gehouden om de Kaarthouder bijkomend 
in te lichten.

4.3.3. Beëindiging
De Hoofdkaarthouder kan een Bijkomende Kaart gekoppeld aan zijn Kaartrekening met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat hij BCCC daarvoor 
enige reden moet opgeven. BCCC zal dan – in voorkomend geval na de tijd die nodig is om de nodige regelingen te treffen om de Kaart te annuleren, de 
Kaart en alle bijhorende diensten beëindigen. In voorkomend geval is het aan de Hoofdkaarthouder om ten aanzien van de Houder van de Bijkomende 
Kaart de nodige regeling te treffen (bijv. hem/haar in te lichten). BCCC is daarbij niet gehouden om de Kaarthouder bijkomend in te lichten.

5. Gebruik van de Kaart - Diensten
 
5.1. Betalingen
De Kaarthouder mag de Kaart conform deze Overeenkomst gebruiken om goederen en diensten te betalen die werden verstrekt door Handelaars die 
de Kaart accepteren. Indien toegestaan door de Handelaar mag de Kaarthouder de verworven goederen of diensten die met de Kaart betaald werden, 
terugbezorgen en een creditering ontvangen op de Kaartrekening.

5.2.	 Verschaffing	van	een	waarborg
De Kaarthouder beschikt over de mogelijkheid om de Kaart te gebruiken om van bepaalde diensten gebruik te maken wanneer het gebruikelijk is om een 
waarborg te verschaffen (hotelreserveringen of autohuur, bijvoorbeeld). In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de Handelaar BCCC verzoekt om in zijn 
voordeel tijdelijk een bedrag opzij te zetten dat overeenstemt met het bedrag van de waarborg.
Afhankelijk van de vereisten van de Handelaar is het mogelijk dat een pre-autorisatie op de Kaart wordt gegeven voor een vooraf bepaald bedrag in de 
relevante munteenheid. Indien het volledige bedrag van de pre-autorisatie niet wordt gebruikt om de bijbehorende betaling te verrichten, is het mogelijk 
dat het bedrag van de pre-autorisatie maximaal zeven (7) dagen wordt geblokkeerd (met uitzondering van autohuur, hotels en cruises, waarbij het langer 
dan 7 dagen kan duren).
Het verstrekken van de waarborg heeft een impact op de uitgavenlimiet van de Kaart.
De Kaarthouder geeft expliciet zijn/haar toestemming voor eventuele toekomstige pre-autorisaties en het feit dat het bedrag gedurende een zekere 
periode kan worden geblokkeerd.

5.3. Opname van contant geld
De Kaart kan door de Kaarthouder worden gebruikt om contant geld op te nemen, in België en in het buitenland, aan geldautomaten en/of loketten die de 
Kaart accepteren (wat in principe wordt aangeduid door het logo van MasterCard).
Voor opname van contant geld worden kosten aangerekend, zoals beschreven in sectie 10 (“Bijdragen en kosten”) en/of de Prijslijst van de 
Overeenkomst. Deelnemende financiële instellingen en geldautomaat-aanbieders rekenen mogelijk ook een vergoeding aan.
Bij opname van contant geld, geldt het volgende:

• BCCC legt mogelijk beperkingen voor opname van contant geld op, zoals een minimum- en maximumbedrag per opname, dag, betalingsperiode of 
andere.

• deelnemende financiële instellingen en geldautomaat-aanbieders leggen mogelijk hun eigen beperkingen voor opname van contant geld op, zoals 
beperkingen op het aantal opnames, het bedrag van elke opname, en toegang tot en beschikbare diensten in geldautomaten.

• BCCC houdt zich het recht voor om, zonder opgave van reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Kaarthouder, de toegang tot opname 
van contant geld en/of de toegang tot geldautomaten stop te zetten, zelfs als de Betaalrekening geen negatief saldo vertoont.

5.4. Transacties in een vreemde munt

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend in euro op de datum van verwerking door BCCC (die kan verschillen van de Transactiedatum). De 
wisselkoers wordt door BCCC bepaald op basis van de officieel gepubliceerde wisselkoers van de ECB op de werkdag vóór de dag dat de Transactie 
wordt verwerkt. In afwezigheid van een ECB wisselkoers is de toegepaste (referentie)wisselkoers de wisselkoers zoals aan BCCC doorgegeven door het 
kaartbetalingsschema. De Kaarthouder mag BCCC telefonisch of per email contacteren om deze te bekomen.
De wisselkoers wordt dagelijks vastgesteld en kan afwijken van de daadwerkelijke koers op de datum van de Transactie, waarbij schommelingen 
aanzienlijk kunnen zijn. Veranderingen in de koers zullen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Kaarthouder worden toegepast.
Een percentage van het omgezette bedrag in euro wordt aangerekend als commissie op niet-euro Transacties (zie Prijslijst).
Als Transacties worden omgerekend door derden vóór ze aan BCCC worden voorgelegd, worden alle omrekeningen gemaakt aan de hand van de 
wisselkoers gehanteerd door die derden, en kan er een door hen bepaalde commissie worden verrekend. Als een derde de omrekening naar euro 
verzorgt, beschouwt BCCC de Transactie als een Transactie in euro en accepteert BCCC de omrekening van de derde partij zonder een commissie op 
niet-euro transacties aan te rekenen. De omrekening door derden kan evenwel onderworpen zijn aan vergoedingen aangerekend door de derde. De 
Kaarthouder dient zich te informeren over de vergoedingen die de derde toepast.

6. Aanvullende en Discretionaire diensten
De Kaart kan Aanvullende Diensten aanbieden, gekoppeld aan de Kaartrekening.
Bovendien is het mogelijk dat derden Discretionaire Diensten verlenen zoals verzekeringsvoordelen, bijstand, getrouwheidsprogramma’s en aanbiedingen 
van Handelaars. Discretionaire Diensten, die worden verschaft door derden, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden die door de derden werden 
opgesteld. De beëindiging van de overeenkomst met de derde aanbieder heeft gevolgen voor de Discretionaire Dienst, soms met onmiddellijke werking. 
Eventuele geschillen of vragen met betrekking tot Discretionaire Diensten moeten rechtstreeks met de derde partij worden geregeld.
Aanvullende Diensten en Discretionaire Diensten worden verstrekt onder afzonderlijke contractuele voorwaarden die worden beschikbaar gesteld op de 
Website en kunnen te allen tijde worden gewijzigd, afhankelijk van de regels voor wijzigingen die worden beschreven in die overeenkomsten. Wijzigingen 
ten nadele van de Kaarthouder of annulering van de (bepaalde) Aanvullende Diensten en Discretionaire Diensten maakt BCCC wanneer mogelijk een 
redelijke termijn voordat ze ingaan bekend, in voorkomend geval via de Website. Voor Discretionaire Diensten vervangt de bekendmaking door de derde 
aanbieder bekendmaking door BCCC.
Indien afzonderlijke Bijdragen worden aangerekend voor producten of diensten, is het mogelijk dat en staat de Kaarthouder toe dat die worden 
aangerekend op de Kaartrekening.

7. Transacties, autorisatie en betwisting

7.1. Geautoriseerde Transacties
 
7.1.1. Toestemming
Een Transactie wordt als geautoriseerd beschouwd indien de Kaarthouder de toestemming heeft gegevens om de betalingsorder uit te voeren. BCCC kan 
daarvoor vormvoorwaarden en/of procedures opleggen.
De Kaarthouder wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor een Transactie wanneer hij/zij een Transactie aanvraagt op de Kaartrekening door 
een Kaart, de Kaartgegevens of de Kaartrekeninggegevens voor te leggen of op te geven en, indien vereist voor de Transactie, door een Pincode van de 
Kaart, een Wachtwoord of persoonlijke identificatiegegevens in te voeren of een andere reeks procedures te volgen. Transacties kunnen op deze manier 
worden geautoriseerd voor een enkele Transactie die plaatsvindt op het moment van autorisatie, voor een Transactie te verrichten op een latere datum 
of voor een reeks Transacties die in de toekomst plaatsvinden. Afhankelijk van de voorwaarden overeengekomen met de Handelaar is het mogelijk dat 
de Kaarthouder, door Transacties op deze manier te autoriseren, de Handelaar ook machtigt om een betaling via de Kaart te innen op tijdstippen in de 
toekomst indien de oorspronkelijke betaling niet gelukt is. Indien de Kaarthouder de Transactie niet autoriseert op dat moment, kan de Kaarthouder de 
autorisatie ervan later bevestigen.
BCCC kan niet aansprakelijk worden gesteld – incl. niet voor eventuele (invorderings)kosten die de Handelaar zou aanrekenen - voor de manier waarop 
de Kaarthouder, de Handelaar en/of diens betalingsdienstverlener omgaat met de situatie waarbij

• de Handelaar het bedrag niet aangerekend heeft op de Kaartrekening
• een regeling voor een Transactie in de toekomst werd opgezet
• een regeling voor een reeks Transacties werd opgezet

Indien een regeling voor een Transactie in de toekomst of voor een reeks Transacties werd opgezet, is en blijft het de verantwoordelijkheid van 
Kaarthouder om te zorgen dat de Handelaar beschikt over de actuele informatie, onder meer zodat de Handelaar zijn aanvragen voor Transacties correct 
kan blijven aanbieden. De Kaarthouder erkent dat dit belangrijk kan zijn om mogelijke onderbrekingen van de levering van goederen en/of diensten 
door de Handelaar te vermijden, bijv. in geval van een Vervangende Kaart of een geannuleerde Kaart. BCCC verschaft geen informatie betreffende een 
Vervangende Kaart (bijvoorbeeld Kaartnummer en vervaldatum) aan de Handelaar, maar in bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat Transacties 
zonder voorafgaande kennisgeving automatisch worden aangerekend op een Vervangende Kaart.
De (Hoofd)Kaarthouder is en blijft verantwoordelijk voor alle Transacties die worden aangerekend op de Kaartrekening, ook zij die voortvloeien uit 
een regeling voor een Transactie in de toekomst of voor een reeks Transacties op een Kaart. Dit is in het bijzonder het geval voor de Kaart die werd 
geblokkeerd, geschorst, vervangen of geannuleerd en waarop nog Transacties worden aangerekend.

7.1.2. Verwerking door BCCC
BCCC mag – maar niet gehouden om - om redelijke redenen weigeren om een Transactie te autoriseren. Redenen waarom BCCC kan weigeren, zijn 
onder andere (vermoed) onbevoegd of onjuist gebruik, (vermoeden van) fraude, technische problemen, wettelijke vereisten, BCCC’s beoordeling van 
het vermogen tot betalen van de Kaarthouder, als het gebruik van de Kaart verboden zou zijn of lijkt te zijn of omdat bepaalde types Transacties niet 
beschikbaar zijn (ook als met de Transactie een of andere limiet zou worden overschreden). Dat kan ook gebeuren indien de Kaarthouder (nog) niet 
wanpresteerde of nog een Materiële Wanprestatie is vastgesteld met betrekking tot de Kaartrekening waaraan de Kaart gekoppeld is. Indien BCCC de 
autorisatie weigert, zal de Kaarthouder dat normaal gezien, maar niet per se, vernemen in het verkooppunt.
In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat BCCC naar eigen goeddunken extra autorisatie vereist naast de autorisatie die wordt verleend via de 
bovenstaande toestemmingsmethoden.
BCCC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die de Kaarthouder lijdt indien BCCC een Transactie niet autoriseert of indien een Handelaar de 
Kaart weigert te aanvaarden.

7.1.3. Onherroepelijkheid van Geautoriseerde Transacties (principe)
De Kaarthouder mag en kan geautoriseerde Transacties niet annuleren nadat ze werden verwerkt.

7.1.4. Intrekking van toestemming voor de toekomst
De Kaarthouder kan alleen zijn instemming voor Transacties op toekomstige datums of toekomstige Transacties die deel uitmaken van een reeks, 
intrekken. De Kaarthouder dient dat te doen bij de persoon waaraan hij zijn toestemming heeft verstrekt, wat in principe de Handelaar is. Hij/zij dient 
daarbij rekening houden met een redelijke termijn om de intrekking te verwerken, wat vaak betekent dat de intrekking dient te gebeuren minstens tegen 
het einde van de werkdag voorafgaand aan de verwerking.

7.1.5. Terugbetaling van door een Handelaar geïnitieerde Transacties
De Kaarthouder heeft het recht om een terugbetaling te verzoeken voor Transacties bij Handelaars in de EER:

• indien het precieze bedrag van de Transactie niet was gespecificeerd toen de Transactie werd toegestaan; en
• wanneer het bedrag van de Transactie hoger ligt dan het bedrag dat de Kaarthouder redelijkerwijze had kunnen verwachten, op grond van zijn 

bestedingspatroon in het verleden, de voorwaarden van de Overeenkomst en de relevante aspecten van de zaak.
De Kaarthouder moet binnen de acht (8) weken volgend op de datum van de debitering van de Transactie op de Kaartrekening schriftelijk om de 
terugbetaling verzoeken. De Kaarthouder moet alle informatie bezorgen die hem/haar wordt gevraagd, aan BCCC of door BCCC aangeduide derden die 
de vordering onderzoeken. BCCC zal het onderzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst van alle vereiste informatie afsluiten en ofwel het bedrag 
terugbetalen (in principe door het saldo van de Kaartrekening aan te passen) ofwel de Kaarthouder inlichten over de redenen waarom de terugbetaling 
werd geweigerd.
De Kaarthouder heeft geen recht op terugbetaling als:

• hij zijn instemming met de uitvoering van de Transactie of een reeks Transacties rechtstreeks aan BCCC heeft gericht, én
• er voorafgaande informatie betreffende de toekomstige Transactie gedurende ten minste vier weken voor de vervaldag aan de Kaarthouder was 

verstrekt of ter beschikking was gesteld, wat onder meer kan via de Uitgavenstaat of de bestelbon of factuur van de Handelaar.

7.2. Niet-geautoriseerde Transacties
De Kaarthouder moet Card Stop onmiddellijk op de hoogte brengen door het telefoonnummer + (32) (0)70/344 344 te bellen indien hij/zij weet, hoort te 
weten of vermoedt:

• dat een Kaart verloren of gestolen is of niet werd ontvangen;
• dat iemand anders een Pincode, Wachtwoord of een ander beveiligingscode kent van een Kaart;
• dat de Kaartrekening of de Kaart op een verkeerde manier, onrechtmatig of op een niet- toegestane manier wordt gebruikt of wordt gebruikt zonder 

machtiging van de Hoofdkaarthouder; of
• dat een Transactie op de Kaartrekening niet werd geautoriseerd of op een verkeerde manier werd verwerkt.

Deze melding aan Card Stop geldt als melding aan BCCC. Zodra de Kaarthouder BCCC heeft ingelicht over een van de bovenstaande gevallen zal 
BCCC de Kaart blokkeren en annuleren en zal een Vervangende Kaart worden uitgereikt.
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7.3. Betwisting
Om een Transactie te betwisten moet de Kaarthouder onmiddellijk contact opnemen met BCCC. Dit contact dient bovendien binnen de 90 kalenderdagen 
volgend op de datum van de Transactie te gebeuren voor Transacties met Handelaars gevestigd buiten de Europese Unie en binnen de 13 maanden 
volgend op de datum van de Transactie voor Transacties met Handelaars gevestigd binnen de Europese Unie.
De Kaarthouder moet in zijn/haar betwisting minstens de feiten en omstandigheden nauwkeurig en gedetailleerd beschrijven en bij zijn/haar betwisting 
alle documentatie voegen die zijn/haar beweringen ondersteunt.
BCCC zal de betwisting analyseren en eventueel de uitvoering van de Transactie schorsen. BCCC kan de Kaarthouder verzoeken om alle nodige en 
nuttige informatie en documentatie te verstrekken om dat te doen, zoals een schriftelijke bevestiging van de Kaarthouder dat hij/zij geen autorisatie heeft 
gegeven voor de Transactie en de gronden daarvoor.
Indien BCCC lopende de analyse bedragen crediteert aan de Kaarthouder dan is dat altijd onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige 
erkentenis. Indien BCCC later ontdekt dat de Kaarthouder geen recht had op dergelijke creditering, zal BCCC de Transactie en eventuele kosten die van 
toepassing zijn opnieuw debiteren.
BCCC zal het onderzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst van alle vereiste informatie afsluiten en ofwel het bedrag terugbetalen (in principe door 
het saldo van de Kaartrekening aan te passen) ofwel de Kaarthouder inlichten over de redenen waarom de terugbetaling werd geweigerd.

7.4. Rechtzetting
Indien een Transactie niet correct is uitgevoerd en dat is toe te rekenen aan BCCC, zal de Transactie worden geannuleerd en zal de Kaartrekening 
worden hersteld. BCCC kan vervolgens de juiste Transactie opnieuw indienen.
Voor BCCC gehouden kan zijn een rechtszetting door te voeren, kan BCCC de uitvoering van een Transactie schorsen en heeft BCCC een redelijke 
termijn om een onderzoek te voeren naar de onderliggende feiten en eventuele fouten van de Kaarthouder. BCCC zal het onderzoek zo snel mogelijk 
afronden en zal vervolgens, indien nodig, de Kaartrekening aanpassen.

8. Beperking van de dienstverlening

8.1. Opzetten van limieten
 
8.1.1. Uitgavenlimieten
De Kaartrekening is onderworpen aan een uitgavenlimiet bepaald door BCCC. Het is verboden om het bedrag van de uitgavenlimiet(en) te overschrijden. 
In geen geval kan het worden beschouwd als een stilzwijgende toekenning van een aanvullende kredietfaciliteit om een verhoging of uitbreiding van de 
uitgavenlimiet.
De Kaarthouder kan, binnen de perken van dit artikel en de voorwaarden van de Overeenkomst, een maandelijkse uitgavenlimiet aanvragen die 
overeenstemt met zijn/haar eigen specifieke vereisten. BCCC behoudt zich het recht voor om eventuele verzoeken voor het instellen of wijzigen van de 
uitgavenlimiet te weigeren zonder die beslissing te moeten rechtvaardigen.
De initieel toepasselijke uitgavenlimiet worden doorgegeven aan de Kaarthouder wanneer de aanvraag van de Kaart wordt goedgekeurd.
De toepasselijke limiet kan twee keer per Inschrijvingsjaar worden aangepast volgens de noden van de Kaarthouder, op verzoek van de 
Hoofdkaarthouder en mits instemming van BCCC, die daarbij de volle discretie heeft, in het bijzonder in het kader van (krediet)risicomanagement.
De uitgavenlimiet kan door BCCC te allen tijde en in voorkomend geval met onmiddellijke ingang worden aangepast in het kader van (krediet)
risicomanagement. BCCC zal de Kaarthouder daarvan vooraf of zo snel mogelijk nadien inlichten.

8.1.2. Opnamelimieten (cash)
Het bedrag dat kan worden opgenomen in contant geld is beperkt tot een maximum van 600 euro per Kaart per 4 opeenvolgende dagen.

8.2. Blokkering, schorsing of beëindiging

8.2.1. Mogelijkheid
BCCC mag, in voorkomend geval zonder voorafgaande kennisgeving,

• het gebruik van de Kaartrekening onmiddellijk geheel of gedeeltelijk blokkeren, schorsen of beëindigen d.i. zorgen dat de Kaarthouder permanent of 
tijdelijk niet langer in staat zijn om zijn/haar Kaart of de Kaartrekening te gebruiken voor Transacties en zorgen dat de Kaarthouder niet langer gebruik 
kan maken van eventuele diensten die in het kader van deze Overeenkomst worden aangeboden;

• een of meer functies van de Kaartrekening geheel of gedeeltelijk blokkeren, schorsen of beëindigen; of
• een Kaart intrekken of niet opnieuw uitreiken.

BCCC kan dit doen om redenen die verband houden met de veiligheid van de Kaart, met een vermoeden van niet-toegestaan (onbevoegd, onjuist, 
onrechtmatig, verboden,…) of bedrieglijk gebruik van de Kaart(rekening) of met een aanzienlijke toename van het risico dat de Kaarthouder niet in staat is 
zijn betaalplicht na te komen. Voorbeelden van situaties zijn: in geval de Kaarthouder wanpresteert, de Kaarthouder overlijdt, de Kaarthouder failliet gaat, 
de Kaart gebruikt wordt in het buitenland waar dat buiten het patroon van de Kaarthouder ligt, de Transacties afwijken van wat de Kaarthouder normaal 
aan Transacties heeft, ...
BCCC zal de Kaarthouder daarvan normaal gezien vooraf of onmiddellijk achteraf op de hoogte stellen. BCCC kan Handelaars inlichten dat de 
Kaartrekening of de Kaart werd geblokkeerd, geschorst of beëindigd. BCCC beschouwt een inlichting van de Handelaar waarbij de Kaarthouder aanwezig 
is als een inlichting van de Kaarthouder.

8.2.2. Gevolgen
Indien de Kaartrekening wordt geblokkeerd, beëindigd of geschorst, mogen de Kaarthouders de Kaarten niet gebruiken. Indien de Kaartrekening werden 
beëindigd, moeten zij ze vernietigen.
Indien een Kaartrekening of een Kaart om wordt geblokkeerd, beëindigd of geschorst, moet de Kaarthouder BCCC toch nog betalen voor alle Transacties 
conform de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Indien een Kaartrekening of een Kaart wordt geblokkeerd, beëindigd of geschorst, is het mogelijk dat alle andere Kaarten die aan de Kaartrekening 
werden toegekend op hetzelfde moment worden geblokkeerd, beëindigd of geschorst.

8.2.3. Opheffen van de maatregelen
Het is mogelijk dat BCCC ermee instemt om de maatregelen geheel of gedeeltelijk op te heffen (bijv. de Kaartrekening te heropenen) nadat werd gezorgd 
dat de Kaarthouder de Kaart(rekening) niet langer kon gebruiken, indien de redenen waarom het gebruik van de Kaart(rekening) werd beperkt niet langer 
van toepassing zijn. BCCC kan dit doen op eigen initiatief of op initiatief van de Kaarthouder.
De Kaarthouder kan BCCC verzoeken om de maatregelen op te heffen door contact op te nemen met de Klantendienst. De Kaarthouder motiveert dat 
verzoek het best door elementen aan te dragen die aantonen dat de redenen waarom het gebruik van de Kaart(rekening) werd beperkt niet langer van 
toepassing zijn.
Indien BCCC dat doet, kan BCCC:

• elke Kaart uitgegeven op de Kaartrekening heropenen; en
• alle toepasselijke kosten aanrekenen.

8.3. Veiligheidsbeperkingen
Om veiligheidsredenen kan BCCC bepaalde beperkingen opleggen op het gebruik van Kaarten. Daardoor kan het dat de Kaarthouder geen contant geld 
meer kan opnemen of betalingen kan doen met de Kaart in bepaalde landen, of dat hij/zij dat alleen kan doen in bepaalde omstandigheden (bijv. alleen 
wanneer de Pincode wordt opgegeven, wanneer bepaalde limieten werden ingesteld, of bij bepaalde Handelaars).

8.4. Verboden gebruik
Het is de Kaarthouder o.a. verboden het volgende te doen:

• derden (andere Kaarthouders incluis) de Kaart of de Pincodes laten gebruiken, om welke reden ook;
• de Kaart of het kaartrekeningnummer aan derden (andere Kaarthouders incluis) geven of hen de Kaart of de Kaartrekening laten gebruiken voor

-Transacties, buiten de situaties van rechtmatig gebruik en autorisatie waarbij de Kaarthouder in eigen naam en voor eigen rekening optreedt;
- identificatie of andere doeleinden;

• de Kaart gebruiken
- voor illegale activiteiten;
- voor een ander doel dan de oprechte aankoop van goederen en/of diensten of de andere doelen beschreven in sectie 5 (“Gebruik van de Kaart”);
- op zo’n manier dat de ware aard van de Transactie wordt verhuld;

• goederen of diensten die de Kaarthouder met de Kaartrekening of Kaart heeft betaald, teruggeven in ruil voor een terugbetaling in contant geld;
• de Kaart gebruiken om contant geld te ontvangen van een Handelaar in ruil voor een Transactie die geregistreerd staat als een aankoop;
• een krediet op de Kaartrekening verkrijgen, behalve in de vorm van een terugbetaling voor goederen of diensten die met de Kaartrekening zijn 

betaald;
• de Kaart gebruiken om iets aan te kopen met het doel het door te verkopen;
• de Kaart gebruiken daar waar de Kaarthouder weet of behoort te weten dat hij/zij (en/of de Hoofdkaarthouder) insolvent, failliet of in collectieve 

schuldbemiddeling is of dat binnenkort zal zijn;
• de Kaart(rekening) gebruiken

- nadat ze als verloren of gestolen is gemeld, buiten de situatie waar BCCC bevestigt heeft dat de Kaarthouder de Kaart(rekening) opnieuw mag 
gebruiken;

- nadat ze is geblokkeerd, beëindigd of geschorst,
- nadat de Kaartrekening is verlopen of na de “Geldig tot”-datum die op de voorkant van de Kaart vermeld staat.

De Kaarthouder is verantwoordelijk voor elk gebruik, inclusief enig verboden gebruik, van de Kaart(rekening), zelfs als hij/zij of BCCC het verboden 
gebruik niet heeft voorkomen of gestopt, tenzij dwingend recht anders bepaald.

9. Uitgavenstaat

9.1. Uitgavenstaat
BCCC zal de Hoofdkaarthouder ten minste één keer per maand een Uitgavenstaat bezorgen van de Kaartrekening indien er activiteiten hebben 
plaatsgevonden op de Kaartrekening. Naast de betalingsgegevens worden op elke Uitgavenstaat alle Transacties die op de Kaartrekening werden 
gemaakt in de periode van de Uitgavenstaat, het resterende saldo, het verschuldigde bedrag en alle andere wettelijk vereiste informatie vermeld.
De Uitgavenstaat geldt als vraag tot betaling.
De periode van de Uitgavenstaat wordt vrij bepaald door BCCC. De periode van de Uitgavenstaat valt niet per se samen met een kalendermaand. De 
afsluitdatum van de periode van de Uitgavenstaat valt niet per se samen met het einde van een kalendermaand.
De Uitgavenstaten kunnen ook belangrijke informatie en berichten bevatten over de Overeenkomst, (gebruik van) de Kaart(rekening) en/of Additionele of 
Discretionaire Diensten.

9.2. Portaal
De Uitgavenstaten worden in principe enkel ter beschikking gesteld via het Portaal. De Kaarthouder aanvaardt dat deze werkwijze beschouwd wordt als 
Duurzame Drager. De Hoofdkaarthouder krijgt een bericht indien nieuwe Uitgavenstaten beschikbaar zijn via het Portaal. De Uitgavenstaten kunnen van 
het Portaal worden gedownload.
De Hoofdkaarthouder verbindt er zich toe (1) om zich te registreren voor online Uitgavenstaten via het Portaal, (2) zijn contactgegevens bij BCCC 
altijd up-to-date te houden, zodat o.a. de berichten van het Portaal aankomen, en (3) om regelmatig en minstens een maal per maand het Portaal te 
consulteren voor nieuwe Uitgavenstaten of andere berichten. De Kaarthouder doet afstand van enige betwisting of vordering die gebaseerd is op het niet 
ontvangen van het bericht van het Portaal omdat hij/zij niet zijn meest actuele contactgegevens heeft doorgegeven.

9.3. Controle- en reactieplicht van de Kaarthouder
De Kaarthouder verbindt er zich toe regelmatig zijn Uitgavenstaten, incl. de berichten daarop, te controleren.
De Kaarthouder moet altijd de juistheid van elke Uitgavenstaat controleren en onmiddellijk contact opnemen met BCCC indien meer informatie vereist 
is over (een Transactie op) een Uitgavenstaat of indien de Kaarthouder opmerkingen of bedenkingen heeft op (de Transacties op ) een Uitgavenstaat. 
Bijvoorbeeld als hij/zij denkt dat een of meer Transacties niet door hem/haar werden geautoriseerd. Hier wordt verwezen naar sectie 7 (“Transacties, 
autorisatie en betwisting”).

10. Bijdragen en kosten
Aan de Overeenkomst, de Kaartrekening, de Kaart, de Additionele en Discretionaire Diensten en hun gebruik zijn Bijdragen en kosten verbonden. Het 
gaat onder meer om

• Jaarlijkse Bijdragen
• Kosten gerelateerd aan Transacties, zoals commissies op niet-euro transacties of kosten bij opname in contant geld;
• Kosten gerelateerd aan diensten / administratie; en
• Kosten ten gevolge van laattijdige betaling.

10.1. Basis

10.1.1. Prijslijst
De standaard Bijdragen en kosten zijn opgelijst in de Prijslijst, die o.a. beschikbaar is op de Website. Afwijkingen van de Prijslijst (zoals promoties) dienen 
altijd persoonlijk en schriftelijk te worden bevestigd en zijn altijd tijdelijk van aard.
De Kaarthouder, in voorkomend geval via de Hoofdkaarthouder, wordt op de hoogte gebracht van de verschillende Bijdragen en kosten die van 
toepassing zijn op de Kaart en de Kaartrekening wanneer hij/zij de Kaart aanvraagt en wanneer de prijzen en/of algemene voorwaarden wijzigen.
Voor diensten aan of verzoeken van de Kaarthouder die niet tot de standaard dienstverlening van BCCC behoren en die bijgevolg niet zijn opgenomen op 
de Prijslijst, kan een vergoeding aangerekend worden, die op voorhand is meegedeeld of, indien dat om welke reden ook niet is gebeurd, die redelijk is.
BCCC kan af en toe nieuwe Bijdragen of kosten introduceren. Dit kan in voorkomend geval ook voor diensten die voordien niet (afzonderlijk) werden 
aangerekend. In dat geval stelt BCCC de bestaande Kaarthouders minstens twee maanden op voorhand op de hoogte van de wijzigingen.

10.1.2.	 Belastingen,	heffingen	en	wisselkoerscontrole
De Kaarthouder moet alle overheidsbelastingen, heffingen of andere bedragen betalen die in enig land wettelijk worden opgelegd met betrekking tot de 
Kaart(rekening), tot elke Transactie op de Kaartrekening of tot elk gebruik van de Kaartrekening door de Kaarthouder.
 
10.1.3. Aanrekening
Tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, kunnen Bijdragen en kosten aangerekend worden

• hetzij op voorhand in voorkomend geval op basis van ramingen (achteraf aan te passen), over een periode van een jaar;
• hetzij bij elk evenement dat de vergoedingen doet ontstaan (dat op zich vergoedingen als gevolg kan hebben, zoals de kost voor papieren 

Uitgavenstaten);
• hetzij achteraf.

10.1.4. Betaling door derden
Voor alle duidelijkheid, de regeling in dit artikel doet geen afbreuk aan de bijzondere en volkomen afzonderlijke regeling voor Bijkomende Kaarten en de 
verantwoordelijkheid en onderlinge regeling tussen Hoofdkaarthouder en Houder(s) van Bijkomende Kaarten.
Indien een derde, bijv. de bank van de Kaarthouder of de werkgever van de Kaarthouder, - om welke reden dan ook, al dan niet voor eigen rekening – 
(tijdelijk) de Bijdragen en/of kosten van de Kaart(rekening) of een deel ervan betaalt, dan geldt dit niet als een afstand van BCCC van haar vordering op 
de Kaarthouder. Dit geldt zelfs als BCCC dit faciliteert (bijv. door die derde te vragen om betaling in naam en voor rekening van de Kaarthouder). Indien 
de derde niet, niet meer of laattijdig betaald, kan BCCC deze bedragen integraal en in voorkomend geval met aanrekening van bijkomende kosten van 
de Kaarthouder vorderen.
Indien een Bijdrage of kost vooraf is betaald door een derde, dan wordt deze niet pro rata terugbetaald aan de Kaarthouder, zelfs niet in geval van 
beëindiging van de Overeenkomst. In voorkomend geval kan en moet de Kaarthouder zich eventueel wenden tot de derde-betaler op basis van de 
onderliggende verhouding die hij heeft met de derde-betaler.
Indien een Bijdrage of kost dubbel is betaald, eens door de derde en eens door de Kaarthouder, dan komt in principe de Kaarthouder eerst in aanmerking 
om het dubbel betaalde bedrag terug te krijgen, in voorkomend geval door verrekening of creditering op de Kaartrekening. Dit doet geen afbreuk aan de 
toepassing van regelingen rond compensatie, toerekening van betalingen en Creditsaldi.

10.2. Bijdragen

10.2.1. Jaarlijkse Bijdrage voor Hoofdkaart respectievelijk Bijkomende Kaarten
Afhankelijk van het type van de toegekende Kaart is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per Kaart die BCCC toekent op verzoek van de 
Hoofdkaarthouder een periodieke servicebijdrage (zie Prijslijst) verschuldigd is, die jaarlijks wordt aangerekend en moet worden betaald.
Die Bijdrage wordt aangerekend voor elk Inschrijvingsjaar van de Kaart(en) en wordt aan de Kaartrekening, tenzij anders overeengekomen, toegerekend 
op datum van de eerste Uitgavenstaat na toekenning van de betrokken Kaart respectievelijk na de Uitgavenstaat die volgt op elke verjaardag van de 
inschrijving van de betrokken Kaart.

10.3. Kosten gerelateerd aan Transacties

10.3.1. Kosten bij Transacties in een vreemde munt
Op Transactie in een vreemde munt wordt een commissie op niet-euro transacties (een percentage van het omgerekende bedrag in euro) aangerekend. 
Zie artikel 5.4 (“Transacties in een vreemde munt”) en Prijslijst.
 
10.3.2. Opname van contant geld
Bovenop het opgenomen bedrag, kan een vergoeding voor de opname van contant geld worden aangerekend (zie Prijslijst), in voorkomend geval een 
commissie van een percentage van het bedrag dat wordt opgenomen met een minimum commissiebedrag. Die kost kan verschillen naargelang de 
geldopname gebeurt aan een geldautomaat dan wel een (bank)loket.
Voor alle duidelijkheid, bij opname van contant geld in andere valuta zijn bovendien de relevante bepalingen van toepassing. Zie artikel 5.4 (“Transacties 
in een vreemde munt”).

10.4. Kosten gerelateerd aan diensten / administratie

10.4.1. Betalingen met de verkeerde gestructureerde overschrijvingsmededeling
Een vergoeding (zie Prijslijst) wordt aangerekend na de tweede betaling gedaan zonder of met de verkeerde gestructureerde overschrijvingsmededeling.

10.4.2. Weigering van betaling bij aanbieding op basis van domiciliëringsmandaat
Als de Kaarthouder een domiciliëringsmandaat (SEPA Direct Debit mandaat) heeft gegeven aan BCCC en de bank weigert de vraag om betaling die 
BCCC op basis van dat mandaat aanbiedt, wordt voor de bijkomende administratie een vergoeding (zie Prijslijst) aangerekend. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als de Kaarthouder BCCC niet heeft ingelicht dat het mandaat is ingetrokken of als de bankrekening onvoldoende fondsen bevat om de betaling 
aan BCCC uit te voeren.

10.4.3. Papieren Uitgavenstaten
Aangezien Uitgavenstaten online beschikbaar zijn (en downloadbaar), wordt voor papieren Uitgavenstaten een vergoeding (zie Prijslijst) aangerekend.

10.4.4. Bijkomende exemplaren van Uitgavenstaten
Voor elk bijkomend exemplaar van een Uitgavenstaat waar de Kaarthouder om verzoekt, wordt een vergoeding (zie Prijslijst) aangerekend.

10.4.5. Vervanging van een (beschadigde) Kaart
Voor de vervanging van een (beschadigde) Kaart wordt een vergoeding (zie Prijslijst) aangerekend. Uitzondering daarop is het geval van de vervanging 
van een Kaart naar aanleiding van het verstrijken van de “Geldig tot”-datum.

10.4.6. Leveringskosten
Voor de spoedlevering van een Vervangingskaart wordt een vergoeding aangerekend, die minstens de kostprijs van de versnelde aanmaak van de 
vervangingskaart, de levering per express-dienst en andere ingeschakelde derden omvat.

10.5. Laattijdige betalingen
Er wordt herhaald dat tijdige betaling van de openstaande bedragen een essentieel element is van de Kaart, omdat in wezen geen krediet wordt verleend.

10.5.1. Kosten voor laattijdige betalingen
In geval van laattijdige betaling rekent BCCC automatisch en zonder dat een voorgaande ingebrekestelling vereist is, kosten voor laattijdige betalingen 
aan tegen een tarief (in principe per maand) bepaald in de Prijslijst, toegepast op alle achterstallige bedragen (inclusief alle gebeurlijke 
vorige kosten) en berekend op dagelijkse basis in verhouding met het totaal aantal dagen laattijdigheid.
In geval van voortdurende achterstal worden automatisch en zonder dat een voorgaande ingebrekestelling vereist is, kosten voor laattijdige betalingen 
aan hetzelfde tarief toegepast op het gekapitaliseerde bedrag. Met andere woorden bij elke maandelijkse Uitgavenstaat worden de kosten voor laattijdige 
betalingen toegevoegd aan het achterstallige bedrag (incl. alle eventuele andere kosten en toeslagen).

10.5.2. Buitengerechtelijke inningskosten
Naast de kosten voor laattijdige betalingen, kan BCCC automatisch en zonder dat een voorgaande ingebrekestelling vereist is, kosten voor de follow-up 
van de laattijdige betaling en buitengerechtelijke inning aanrekenen. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor het verzenden van ingebrekestellingen, 
kosten voor het inschakelen van de interne collectiedienst, kosten voor het inschakelen van derde partijen zoals een invorderingsagentschap, 
gerechtsdeurwaarder, juristen of advocaten,… Minimum bedragen van zulke kosten die aangerekend kunnen worden, worden bepaald in de Prijslijst. Te 
allen tijde kan BCCC ten volle de reële inningskosten aanrekenen, waarvan BCCC dan wel bewijs (bijv. facturen) zal voorleggen, dan wel een redelijke 
vergoeding zal kleven voor “overhead”.

11. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder

11.1. Betaling
Kaart is een Accreditiefkaart (“charge card”) en geen kredietkaart in de strikte zin van het woord. Dit impliceert dat de Kaarthouder het volledige 
verschuldigde bedrag betaalt tegen het einde van de betalingstermijn en dat de Kaarthouder de gevolgen van laattijdige betaling vermijdt. Tijdige betaling 
is met andere woorden een essentieel onderdeel van de Overeenkomst.

11.1.1. Betalingsbelofte
Met inachtneming van de artikel 7.2 (“Niet-geautoriseerde Transacties”) van de Overeenkomst en zonder afbreuk te doen aan de 
aansprakelijkheidsregeling voor Houders van Bijkomende Kaarten belooft de Hoofdkaarthouder alle Transacties te betalen, inclusief:

• Transacties die een Kaarthouder heeft geautoriseerd, zelfs indien de Kaarthouder zijn/haar Kaart niet heeft voorgelegd of voor de Transactie heeft 
getekend;

• Transacties van Bijdragen en kosten die BCCC heeft aangerekend op basis van de Overeenkomst;
• Transacties van andere verschuldigde bedragen in het kader van deze Overeenkomst die BCCC heeft aangerekend;
• Transacties die andere mensen hebben geautoriseerd indien de Kaarthouder hen toestemming heeft gegeven om de Kaartrekening te gebruiken.

De Kaarthouder zal BCCC ook onmiddellijk eventuele bedragen betalen waarmee de uitgavenlimiet is overschreden.

11.1.2. Volledige betaling
De Kaarthouder moet het volledige verschuldigde saldo op de Kaartrekening, dat op de Uitgavenstaat staat vermeld, elke maand integraal betalen.

11.1.3. Betaling in euro
De betalingen moeten in euro worden uitgevoerd. Indien BCCC beslist om een betaling in vreemde munt te aanvaarden, zal BCCC een wisselkoers 
kiezen om de betaling om te rekenen in euro, tenzij
BCCC volgens de wet een bepaalde wisselkoers moet gebruiken. BCCC kan bijkomende kosten opleggen voor het omrekenen van betalingen, inclusief 
eventuele kosten verbonden aan de omrekening van vreemde munten.

11.1.4. Betalingsmodaliteiten
De betalingen kunnen worden uitgevoerd via elke methode vermeld op de Uitgavenstaat van de Kaartrekening of via enige andere methode die door 
BCCC wordt opgegeven. De plaats van de betaling is de maatschappelijke zetel van BCCC.

11.1.5. Betalingstermijn
Betalingen moet BCCC ontvangen binnen de 25 kalenderdagen na het einde van de maand waarop de Uitgavenstaat slaat (dit is de aanmaak van de 
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Uitgavenstaat) of, als die korter is, binnen de termijn vermeld op de Uitgavenstaat. De betaling moet BCCC tegen de uiterste betalingsdatum bereiken en 
op de Kaartrekening worden gecrediteerd.
Alle opgegeven periodes voor de uitvoering van betalingen aan BCCC zijn slechts schattingen. Ze zijn afhankelijk van het betalingsschema en de 
dienstverlener die de Kaarthouder gebruikt om zijn/haar betaling over te maken. De Kaarthouder moet voldoende tijd voorzien om te zorgen dat BCCC de 
betalingen tegen de uiterste betalingsdatum ontvangt. Derde partijen die betalingen overmaken aan BCCC of de betaling verwerken in naam van BCCC 
zijn geen vertegenwoordigers van BCCC en hun betalingsontvangst wordt niet behandeld als het tijdstip waarop BCCC de betaling ontvangt.

11.1.6. Crediteringen en terugbetalingen
Crediteringen en terugbetalingen op de Kaartrekening worden, behoudens andersluidend beding (bijv. artikel 10.1.4), behandeld als betalingen uitgevoerd 
door de Kaarthouder.

11.1.7. Betaling met SEPA Direct Debit (“domiciliëring”)
De Kaarthouder kan gebruik maken van SEPA Direct Debit (“domiciliëring”) voor de betaling van maandelijkse Uitgavenstaten. In sommige gevallen kan 
de Kaarthouder zich daartoe verbonden hebben of kan het zelfs een voorwaarde uitmaken voor de toekenning of de voortzetting van de Kaart(rekening).
Om een domiciliëring op te zetten, moet de Kaarthouder een machtiging (“mandaat”) invullen die ten minste de volgende informatie bevat:

• de expliciete toestemming en de handtekening van de Kaarthouder;
• de begunstigde (BCCC);
• de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde;
• betalingsdienstaanbieder van de betaler.

BCCC zal de acceptatie van de machtiging bevestigen aan de Kaarthouder, desgevallend door ze te activeren en op de Uitgavenstaat aan te geven 
dat de Uitgavenstaat voor betaling zal worden aangeboden op basis van de domiciliëring. De Kaarthouder zal minimaal één dag voordat de eigenlijke 
debitering plaatsvindt een melding ontvangen van het bedrag en de datum van de debitering. Dit kan via de Uitgavenstaat gebeuren. De datum van de 
debitering kan enkele dagen voor het einde van de (standaard)betaaltermijn zijn. De Kaarthouder dient ervoor te zorgen dat er tijdig voldoende tegoeden 
op de bankrekening staan om de domiciliëring te kunnen voldoen.
Indien de Kaarthouder de regeling van de domiciliëring wenst te beëindigen, moet hij/zij BCCC daarvan inlichten met vermelding van de unieke referentie 
van de machtiging. Daarbij moet rekening worden gehouden met een kennisgevingsperiode van minstens 10 dagen voorafgaand aan de datum waarop
de Kaarthouder zijn/haar Uitgavenstaat wordt aangemaakt, wat in principe ook de datum is waarop de Kaarthouder die Uitgavenstaat ontvangt en/of kan 
consulteren in het Portaal.
Indien de Kaarthouder de regeling van de domiciliëring beëindigt zonder BCCC daarvan tijdig in te lichten (bijv. via zijn/haar bank), dan kan dit aanleiding 
geven tot het aanrekenen van een kost door BCCC. Zie sectie 10 (“Bijdragen en kosten”).

11.1.8. Toerekening
De Kaarthouder moet voor elke Kaartrekening die hij/zij bij BCCC heeft een afzonderlijke betaling verrichten. Indien de Kaarthouder betalingen samen 
verzendt en niet duidelijk aangeeft welke Kaartrekening moet worden gecrediteerd, mag BCCC betalingen toepassen (crediteren) op een Kaartrekening 
naar keuze.
BCCC zal betalingen op de Kaartrekening crediteren zodra het bedrag wordt ontvangen op voorwaarde dat alle betalingsgegevens juist werden 
doorgegeven. Indien de Kaarthouder zich met zijn/haar betaling niet aan de instructies van BCCC houdt, is het mogelijk dat het langer duurt voordat de 
Kaartrekening wordt gecrediteerd. Dat kan ertoe leiden dat kosten voor laattijdige betalingen en buitengerechtelijke inningskosten worden aangerekend 
(zie sectie 10 “Bijdragen en kosten”) en BCCC eventuele redelijke kosten die werden opgelopen kan aanrekenen op de Kaartrekening.

11.1.9. Geen invloed op rechten
Indien BCCC een laattijdige betaling, een gedeeltelijke betaling of een betaling met vermelding van eventuele beperkende bewoordingen (zoals ‘volledige 
vereffening’) ontvangt, heeft dat geen invloed op haar rechten (bijvoorbeeld om de betaling van het volledige saldo op te eisen) en leidt dat niet tot 
wijzigingen in de Overeenkomst.

11.1.10. Compensatie
BCCC mag op elk moment als een doorlopend recht, zonder vooraankondiging en zonder eis, eventuele bedragen die de Kaarthouder verschuldigd 
is aan BCCC in mindering brengen van eventuele kredieten op de Kaartrekening of op een andere Kaartrekening (ongeacht de munteenheid) die de 
Kaarthouder bezit bij BCCC, tot het bedrag dat door de Kaarthouder verschuldigd is volledig is terugbetaald en voldaan.

11.1.11. Creditsaldi – geen deposito
BCCC ontvangt geen deposito’s. Betalingen aan BCCC moeten altijd gelinkt zijn aan Transacties of anderszins verschuldigd aan BCCC. De Kaarthouder 
mag alleen het verschuldigde bedrag betalen, in voorkomend geval voor de vervaldag. Er mogen geen voorafgaande betalingen, d.i. betalingen die 
waarvoor de Kaarthouder opdracht geeft en die hoger zijn dan verschuldigde bedragen, worden uitgevoerd.
Hoewel BCCC de Kaartrekening met een betaling kan crediteren, behoudt BCCC zich het recht voor om de betaling terug te boeken indien die om een 
of andere reden wordt terugbetaald of afgewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien BCCC ervan uitging dat de vraag tot betaling op basis van een 
domiciliëringsmandaat tot effectieve betaling zou leiden en dat – om welke reden ook – niet het geval is of indien een creditering wordt doorgevoerd die is 
gelinkt met een recuperatie op de Handelaar en deze Handelaar daar – om welke reden ook – op terug komt.
Eventuele positieve saldi op de Kaartrekening worden binnen een redelijke termijn aan de Hoofdkaarthouder terugbetaald.
 
11.1.12. Zekerheden
Met betrekking tot het beperken van het gebruik van de Kaart, bijv. in geval van laattijdige betaling, wordt verwezen naar sectie 8 (“Beperkingen van de 
dienstverlening”).
Met betrekking tot de basis-zekerheden bij Bijkomende Kaarten wordt verwezen naar de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Houders van Bijkomende 
Kaarten voor het gebruik van hun Bijkomende Kaart beschreven in sectie 4 (“Bijkomende Kaarten”).
BCCC kan op elk ogenblik – zonder dat daarvoor een concrete aanleiding moet worden aangegeven - (bijkomende) zekerheden vragen van de 
Hoofdkaarthouder. Voorbeeld: BCCC kan de voortzetting van de Overeenkomst afhankelijk maken van het verstrekken van de domiciliëringsmandaat 
(SEPA Direct Debit) voor alle toekomstige betalingen.
Voorbeeld: BCCC kan de voortzetting van de Overeenkomst afhankelijk maken van het verstrekken van een zekerheid die (naar het oordeel van BCCC) 
minstens evenwaardig is aan deze die werd verstrekt door een derde (bijv. een bank, werkgever, …).

11.2. Voorzichtig gebruik
De Kaarthouder zal de Kaart en de bijbehorende diensten gebruiken op een voorzichtige en normale wijze, voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn 
en conform de bepalingen van de Overeenkomst die van toepassing is op de toekenning en het gebruik ervan.
De Kaart, de Pincode, de Wachtwoorden en andere elementen gerelateerd aan de Kaart om die (veilig) te gebruiken, zijn strikt persoonlijk voor de 
Kaarthouder. De Kaarthouder neemt alle nuttige en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die vereist zijn om de veiligheid van de Kaart en de Pincode te 
verzekeren. Dat betekent onder andere dat de Kaarthouder:

• zijn/haar handtekening op de Kaart moet zetten (bij ontvangst ervan)
• de Kaart te allen tijde veilig in zijn/haar bezit moet houden;
• de Kaart veilig moet bewaren;
• regelmatig moet controleren of hij/zij de Kaart nog in zijn/haar bezit heeft;
• de Kaart moet terug meenemen nadat hij/zij een betaling heeft uitgevoerd;
• niemand mag toestaan om de Kaart te gebruiken, zelfs niet een Kaarthouder van een andere Kaart die is gelinkt aan dezelfde Kaartrekening;
• een moeilijk te raden Pincode en Wachtwoorden moet kiezen;
• de Pincode en Wachtwoorden uit het hoofd moet leren en ze niet mag opschrijven op een document, voorwerp of drager, tenzij op een manier die 

door niemand te ontcijferen is;
• de Kaart, Kaartrekeninggegevens, Pincode of andere Wachtwoorden niet aan anderen mag doorgeven, behalve bij autorisatie van een Transactie, 

en moet zorgen dat anderen die niet zien wanneer hij/zij ze gebruikt; en
• alle instructies van BCC Corporate, desgevallend gepubliceerd op de Website, moet volgen.

11.3. Informatieplicht

11.3.1. Algemeen
De Kaarthouder dient BCCC onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de gegevens die hij/zij BCCC heeft verstrekt, zoals de informatie 
verstrekt bij het aanvragen van de Kaart respectievelijk (voor de Hoofdkaarthouder) de Kaartrekening. Indien de Kaarthouder over meer dan een 
Kaart(rekening) beschikt, moet hij/zij BCCC afzonderlijk per Kaartrekening op de hoogte brengen. BCCC is niet verantwoordelijk voor toeslagen of 
Transacties of andere schade die de Kaarthouder oploopt wanneer de Kaarthouder deze verplichting naleeft.
De Kaarthouder gaat ermee akkoord om alle informatie die BCCC redelijkerwijze vraagt, te verstrekken.

11.3.2. Contactgegevens
De Kaarthouder dient BCCC onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in zijn/haar contactgegevens (zoals e-mailadres, postadres, en 
telefoonnummers) voor het toesturen van berichten in het kader van de Overeenkomst.
De Kaarthouder gaat ermee akkoord dat de Hoofdkaarthouder, zijn/haar bank dan wel het bedrijf dat hem/haar tewerkstelt (al dan niet in loonverband) 
BCCC zijn/haar contactgegevens verstrekt.
BCCC kan de contactgegevens bijwerken of als niet up-to-date beschouwen, als BCCC informatie ontvangt dat ze werden gewijzigd of dat ze niet juist 
zijn.

11.3.3. Toekenningscriteria
De Kaarthouder moet BCCC tijdens de duur van de Overeenkomst onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij/zij niet langer aan de toekenningscriteria 
van de Kaart voldoet, in het licht van de gegevens die werden doorgegeven op het Aanvraagformulier van de Kaart (bijvoorbeeld indien de 
omstandigheden van de Kaarthouder aanzienlijk veranderen en de mogelijkheid tot terugbetaling van verschuldigde bedragen verkleint).

11.3.4. Overlijden
De erfgenamen van een overleden Kaarthouder en eventuele Kaarthouders gelinkt aan dezelfde Kaartrekening moeten BCCC zo snel mogelijk op de 
hoogte brengen van het overlijden van de Kaarthouder.

11.4. Veiligheid, verlies, diefstal en fraude

11.4.1. Verwijzing
Er wordt verwezen naar de artikel 7.2 (“Niet-geautoriseerde Transacties”) waar o.a. de plicht om BCCC in te lichten nader wordt omschreven.

11.4.2. Instanties en bewijzen
Verlies, diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Kaart en andere feiten of vermoedens van dergelijke 
feiten gerelateerd aan de Kaart (hierna: Feiten) moeten – in voorkomend geval na BCCC te hebben ingelicht van (mogelijke) niet-geautoriseerde 
Transacties - door de Kaarthouder worden gemeld aan de politie van het gebied waar de feiten hebben plaatsgevonden. Dat moet zo snel mogelijk 
gebeuren en ten laatste binnen de 24 uur nadat de Kaarthouder zich bewust wordt of behoort te worden van de Feiten.
De Kaarthouder moet alle mogelijk relevante bewijzen verzamelen, bijhouden en ter beschikking houden van BCCC. BCCC kan zulke bewijzen opvragen 
in het kader van het onderzoek naar de Feiten.

11.4.3. Teruggevonden Kaart vernietigen
Ingeval de Kaart wordt teruggevonden nadat de Kaarthouder de diefstal of het verlies van de Kaart heeft gemeld, zal de Kaarthouder de Kaart(en) 
vernietigen door ze in twee te knippen, doorheen de magneetstrook en de chip.
 
11.4.4. Aansprakelijkheid
In geval van diefstal, verlies, of onrechtmatige gebruik van de Kaart is de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder in principe conform de wet beperkt tot 
het maximumbedrag (150,00 EUR) voor niet- gemachtigde Transacties die werden verricht voordat de melding werd gedaan.
Uitzondering daarop is de situatie waarin de Kaarthouder op frauduleuze of grof nalatige wijze heeft gehandeld. Dan is de Kaarthouder volledig 
aansprakelijk.

11.4.5. Grove nalatigheid
Zonder afbreuk te doen aan de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter, wordt grove nalatigheid vermoed indien de Kaarthouder:

• onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen met betrekking tot de Kaart, de Kaartrekening en (indien van toepassing) de Pincode en het 
gebruik daarvan;

• de Pincode in een leesbare vorm op de Kaart of op een voorwerp of document heeft geschreven dat de houder bewaart of bij zich heeft samen met 
de Kaart;

• de Pincode aan een derde partij heeft doorgegeven;
• heeft nagelaten om zijn/haar contactgegevens actueel te houden, waardoor hij/zij relevante informatie (zoals de Uitgavenstaten) niet heeft (kunnen) 

ontvangen;
• heeft nagelaten om (minstens conform de frequentie voorzien in de Overeenkomst) de Uitgavenstaat te controleren en die bijgevolg niet tijdig ontdekt 

en BCCC niet tijdig op de hoogte brengt van het onrechtmatige gebruik;
• Card Stop niet heeft ingelicht over het verlies, de diefstal of eventueel risico op onrechtmatig gebruik van de Kaart zodra hij/zij zich daarvan bewust 

werd; en
• het verlies of de diefstal van de Kaart niet heeft gemeld aan de politie van het gebied waar het verlies of de diefstal heeft plaatsgevonden binnen de 

24 uur nadat hij/zij zich bewust werd van het verlies of de diefstal.

11.5. Na overlijden van de Kaarthouder
De erfgenamen die de rechten bezitten van een overleden Kaarthouder, worden geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor alle 
verplichtingen die voortkomen uit het gebruik van de Kaart en in voorkomend geval van de Kaartrekening.

12. Verplichtingen en aansprakelijkheid van BCCC

12.1. Verplichtingen
BCCC garandeert de beschikbaarheid te allen tijde van de nodige middelen om de Kaarthouder op de hoogte te brengen van verlies, diefstal of 
onrechtmatig gebruik of een vermoeden daarvan, zoals vermeld in sectie 11 (“Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder”).
BCCC neemt alle noodzakelijke maatregelen om gebruik van de Kaart te voorkomen zodra BCCC op de hoogte wordt gesteld van het verlies, de diefstal 
of het onrechtmatige gebruik van de Kaart en/of de middelen waarmee het gebruik van de Kaart mogelijk wordt gemaakt. BCCC zal de Kaarthouder op 
verzoek binnen achttien (18) maanden volgend op de kennisgeving vermeld in artikel 11.4 (“Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder” – 
“Veiligheid, verlies, diefstal en fraude”) het bewijs verschaffen dat de Kaarthouder dergelijke kennisgeving heeft doorgegeven.
BCCC zal een intern register bijhouden van de Transacties die met de Kaart werden uitgevoerd voor een periode van ten minste vijf (5) jaar volgend op de 
datum waarop de Transacties werden uitgevoerd.

12.2. Aansprakelijkheid
Onverminderd de verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder is BCCC aansprakelijk voor het volgende:

• eventueel verzuim om Transacties die met de Kaart werden gedaan, uit te voeren of juist uit te voeren, met behulp van toestellen, terminals of 
apparatuur goedgekeurd door BCCC, ongeacht of die door BCCC worden beheerd of niet;

• Transacties die werden uitgevoerd zonder toestemming van de Kaarthouder en alle fouten of onregelmatigheden in het beheer van de Kaart die aan 
BCCC kunnen worden toegeschreven;

• het gebruik van een vervalste Kaart door een derde partij.
De risico’s verbonden aan het verzenden van een Kaart, of van eventuele middelen om die Kaart te gebruiken, naar de Kaarthouder worden door BCCC 
gedragen.
Wanneer BCCC aansprakelijk is zal BCCC zo snel mogelijk het volgende terugbetalen aan de Kaarthouder:

• het bedrag van de Transactie die niet of onjuist werd uitgevoerd, samen met eventuele interesten die op dit bedrag moeten worden betaald, indien 
van toepassing;

• eventuele sommen die moeten worden betaald om de Kaartrekening te herstellen tot de toestand waarin de Kaartrekening verkeerde voordat de 
onregelmatige Transactie plaatsvond, samen met eventuele interesten die op dit bedrag moeten worden betaald, indien van toepassing;

• eventuele sommen die moeten worden betaald om te zorgen dat de Kaarthouder zich in dezelfde positie bevindt als voordat de vervalste Kaart werd 
gebruikt;

• bedragen die moeten worden betaald om eventuele financiële verliezen of aangerekende bedragen te compenseren, inclusief kosten die door de 
Kaarthouder werden opgelopen om het verschuldigde bedrag van de compensatie vast te stellen.

12.3. Beperkingen op de aansprakelijkheid van BCCC

BCCC is niet verantwoordelijk:
• voor eventueel verzuim met betrekking tot het gebruik van de Betalingsdiensten buiten de redelijke controle van BCCC;
• indien een Handelaar de Transactie weigert te aanvaarden of een machtiging of voorafgaande autorisatie niet annuleert;
• wanneer de Kaarthouder moedwillig frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld en daarmee een inbreuk heeft gepleegd op deze 

Overeenkomst.
Indien BCCC deze Overeenkomst beëindigt, is BCCC niet aansprakelijk jegens de Kaarthouder voor eventuele verliezen en kosten veroorzaakt door 
abnormale of onvoorziene gebeurtenissen waarover BCCC redelijkerwijze geen controle heeft en die onvermijdelijk zouden zijn geweest ondanks alle 
redelijke inspanningen om te voorkomen dat de gebeurtenissen zouden plaatsvinden.
BCCC is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen waarmee de Kaarthouder wordt geconfronteerd met de goederen of diensten die hij/zij met 
de Kaart aankoopt, op het vlak van kwaliteit, veiligheid, wettigheid of andere aspecten van de aankoop. BCCC is niet verantwoordelijk voor de daden 
of nalatigheid van Handelaars, in het bijzonder de weigering om de Kaart als betaalmiddel te aanvaarden. Eventuele vorderingen met betrekking tot 
goederen of diensten die via het gebruik van de Kaart werden verkregen en eventuele geschillen of rechtszaken tussen de Kaarthouder en de Handelaar 
in kwestie worden uitsluitend tussen deze twee partijen beslecht.

13. Communicatie

13.1. Contact met de Kaarthouder(s)

13.1.1. Kanalen
BCCC kan de Kaarthouder communicatie over de Kaart(rekening) verzenden per post, e-mail, sms of een aan de Uitgavenstaat toegevoegde opmerking 
of bijlage bij de Uitgavenstaat. De Kaarthouder verbindt zich ertoe dergelijke communicaties te lezen.

13.1.2. Vermoeden van ontvangst
Alle communicaties die via elektronische kanalen BCCC doet, met inbegrip van Uitgavenstaten via het Portaal, worden beschouwd als ontvangen op de 
datum dat BCCC de communicatie per e-mail versturen of online publiceren, zelfs als de Kaarthouder de communicatie niet op die dag leest.
Alle communicatie gericht aan of leveringen op het laatst (e-mail) adres of telefoonnummer dat door de Kaarthouder aan BCCC werd meegedeeld en 
bevestigd, worden onweerlegbaar vermoed te zijn ontvangen.

13.1.3. Actuele gegevens
Als een communicatie niet kan worden afgeleverd om redenen die aan de Kaarthouder te wijten zijn (zoals het niet nakomen van de verplichting om de 
gegevens actueel te houden) of wanneer deze wordt teruggestuurd nadat BCCC heeft geprobeerd ze via een door de Kaarthouder verstrekt (e-mail) 
adres of telefoonnummer te leveren, ontslaat de Kaarthouder BCCC van enige verplichting om verdere communicatie aan hem/haar te sturen of pogingen 
daartoe te ondernemen, tot de Kaarthouder BCCC correcte contactgegevens heeft doorgegeven of bevestigd. BCCC is niet verantwoordelijk voor 
eventuele gevolgen voor of schade van de Kaarthouder, als de communicatie (met inbegrip van Uitgavenstaten) hem/haar in dat geval niet bereikt of niet 
meer werd verzonden. Indien BCCC beslist om op basis van deze regel, de communicatie te schorsen, vormt dat geen beperking van de verplichting van 
de Kaarthouder.
Gebrek aan actuele (contact)gegevens kan er toe leiden dat de Kaartrekening en alle Bijkomende Kaarten worden geschorst of stopgezet indien BCCC 
de Kaarthouder na redelijke inspanningen nog altijd niet kan bereiken.

13.1.4. Verwijzing
Voor Bijkomende Kaarten wordt verwezen naar de bijkomende regeling in sectie 4 (“Bijkomende Kaarten”).

13.2. Contact met BCC Corporate

13.2.1. Contactgegevens
De contactgegevens van BCC Corporate zijn, buiten de maatschappelijke zetel vermeld in de definities van de Overeenkomst en gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad, deze die zijn gepubliceerd op de Website.
 
13.2.2. Schriftelijk
BCC Corporate kan altijd – meestal om redenen van (identiteits)fraudepreventie of bewijs - vereisen dat het contact (bijv. een verzoek) van de 
Kaarthouder schriftelijk is en/of wordt bevestigd, al dan niet met bewijs van identiteit. BCC Corporate kan die vereiste stellen in de Overeenkomst, op het 
ogenblik van het mondelinge (telefonische) contact, of na het mondelinge (telefonische) contact.

13.2.3. Melden van (vermoed) verlies, diefstal, fraude of onrechtmatig gebruik
Voor het melden van (vermoed) verlies, diefstal, fraude of onrechtmatig gebruik van de Kaart kan en moet de Kaarthouder terecht bij CardStop, zoals 
beschreven in de artikel 7.2 (« Niet-geautoriseerde Transacties).

13.3. Klachten en geschillen

13.3.1. Klacht
Zonder afbreuk te doen aan de rechtsmiddelen die ter beschikking staan voor de rechtbank moeten alle klachten schriftelijk worden gericht aan:
BCC Corporate NV – Klantendienst, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel
Email: mastercardgold@bcc-corporate.be

13.3.2. Buitengerechtelijk klachtenregeling
Indien de Kaarthouder niet tevreden is met de oplossing die door BCCC wordt aangeboden, kunnen hij/zij het geschil voorleggen aan:

Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel
Fax : +32 (0) 2 545 77 79
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be http://ombudsfin.be/

Kaarthouders kunnen ook contact opnemen met de Algemene Directie Economische Inspectie van het FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 
op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O.,
Algemene Directie Economische Inspectie
Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3de verdieping, 1000 Brussel Fax: +32 (0) 2 277 54 52
e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/

13.3.3. Online geschillenbeslechtingsplatform
Vanuit de Europese Unie is – door middel van Verordening 524/2013 - een online geschillenbeslechtingsplatform opgezet. Consumenten die online hun 
Kaart aanvroegen en Betalingsdiensten krijgen, kunnen er een klacht voorleggen met de vraag een bemiddeling op te starten. Het platform is beschikbaar 
op https://webgate.ec.europa.eu/odr. Daar kan de Kaarthouder ook verdere informatie vinden.

13.3.4. Hoven en rechtbanken - Rechtsmacht en bevoegdheid
Elk geschil dat niet in der minne werd geregeld, kan worden voorgelegd aan de Belgische hoven en rechtbanken met bevoegdheid over de 
maatschappelijke zetel van BCCC.
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Prijslijst MasterCard Gold

Deze Prijslijst is een overzicht van de standaardprijzen met betrekking tot MasterCard Gold Kaart uitgegeven door BCC Corporate. Ze is niet bedoeld om 
enige voorwaarden uit de Overeenkomst met de MasterCard Gold Kaarthouder te vervangen, maar om die aan te vullen. Raadpleeg de Overeenkomst met de 
MasterCard Gold Kaarthouder voor meer informatie.

Basis

Jaarlijkse kaartbijdrage - Hoofdkaart: € 55,00
- Bijkomende kaart: € 35,00 (per Bijkomende kaart)

Gelinkt aan transacties

Wisselkoers*

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend in euro op de datum van verwerking door BCCC (die kan verschillen van de 
Transactiedatum). De wisselkoers wordt door BCCC bepaald op basis van de officieel gepubliceerde wisselkoers van de ECB op de 
werkdag vóór de dag dat de Transactie wordt verwerkt. In afwezigheid van een ECB wisselkoers is de toegepaste (referentie)wisselkoers de 
wisselkoers zoals aan BCCC doorgegeven door het kaartbetalingsschema.

Commissie op niet-euro transacties 2,50 % van het bedrag van de Transactie dat naar euro is omgewisseld

Commissie op geldafhalingen 1 % commissie voor afhalingen via een geldautomaat, met een minimum van € 5,00
2 % commissie voor afhalingen aan een loket, met een minimum van € 5,00

Gelinkt aan de betaling

De kaart is een accreditiefkaart (charge card) en geen kredietkaart in de strikte zin van het woord. Dit impliceert dat u het volledige verschuldigde bedrag betaalt tegen het einde van de 
betalingstermijn en dat u de gevolgen van laattijdige betaling vermijdt.

Periode van de Uitgavenstaat Afsluiting op de 15de van de kalendermaand

Weigering bij aanbieding SDD € 25,00 EUR per (gedeeltelijke) weigering door de bank om SEPA Direct Debit (SDD) mandaat te honoreren (bijvoorbeeld omwille van 
ontoereikend saldo)

Nalatigheidsinteresten bij laattijdige 
betaling 1,95% per maand, toegepast op het achterstallige bedrag en berekend op dagelijkse basis

Buitengerechtelijke inningskosten 
(minimum)

Per herinnering die per post is verzonden: € 7,50
Invordering na drie herinneringen (ongeacht het kanaal, incl. post en Uitgavenstaat) en/of behandeld door een derde partij 
(invorderingsagentschap, gerechtsdeurwaarder en advocaat): 10% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 50 en een 
maximum van € 2.500 (voor invordering in België) en € 5.000 (voor invordering buiten België)

Afwezigheid van of foutieve 
gestructureerde mededeling € 15,00 per betaling zonder of met een foutieve gestructureerde mededeling, aangerekend vanaf de tweede van dergelijke betalingen 

Gelinkt aan diensten

Online Uitgavenstaat Gratis (noot: kosten van verbinding / consultatie zijn voor de gebruiker)

Papieren Uitgavenstaat € 24,00 per jaar, vooraf betaalbaar (per kaart per ontvanger)

Bijkomend exemplaar Uitgavenstaat € 5,00 per bijkomend exemplaar van een (papieren) uitgavenstaat

Dubbel van ontvangstbewijs € 25,00 per ontvangstbewijs

Vervanging van een (beschadigde) 
kaart € 8.00 (standaard levering per post inbegrepen)

Spoedlevering van een 
vervangingskaart

€ 75,00 voor levering op volgende dag in België of Luxemburg
Tegen kostprijs (min. € 100,00) voor levering op dezelfde dag in België of Luxemburg
Tegen kostprijs (min. € 100,00) voor dringende levering buiten België of Luxemburg

* Dit is een referentiewisselkoers en dus zelfs voor BCC Corporate een passief element van de prijszetting.
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